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ค ำบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
 

ของ 
 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) 
 

ในวนัพธุที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา   
ณ ห้องจามจรีุ บอลรูม ชัน้ M  โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท   

 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านกังาน ก.ล.ต.และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องสนบัสนนุให้ท่านผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 



แนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
 
     ตามที่บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ในวันที่ 21 เมษายน  2564     เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID -19”) ในประเทศไทย  ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ  
จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบติัในการประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ ถือหุ้นสามารถตอบรับได้โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐาน 
ส่งกลบัมาที่บริษัทฯ โดยใส่ซองตอบรับ (ไม่ต้องปิดแสตมป์) ซึ่งหนงัสือมอบฉันทะและซองตอบรับ 
บริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือ และขอท าความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบติัในการด าเนินการจดัประชมุ 
ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID -19 ดงันี ้
2.1 ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะ ต้องแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรม

ควบคมุโรค ซึ่งบริษัทฯ ได้ตัง้จุดคัดกรองไว้บริเวณหน้าห้องประชุม ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะ ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ข้าร่วม
ประชมุ 
1) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 
2) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู ไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อย  หอบ        

หรือในกรณีที่ตรวจพบผู้ที ่มีความเสี่ยง หรือผู้ที ่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดงักล่าว
เข้าไปในห้องประชุม แต่ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น (เฉพาะที่มาด้วยตนเอง) สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทนได้ 

3) การต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร 



2.2 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งให้ผู้ เข้าร่วมการประชุม ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19    โดยเว้นระยะห่างระหว่าง
เก้าอีอ้ย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะท าให้มีจ านวนที่นั่งในห้องประชุมจ ากัด และเมื่อที่นั่งที่จดั
ให้เต็มแล้ว ท่านผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะที่มาภายหลงัจะไม่สามารถเข้าพืน้ที่การประชุม
เพิ่มเติมได้    ดงันัน้  เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนน จึงขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นที่
จะมาประชมุด้วยตนเอง โปรดมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทน 

2.3 บริษัทฯ จะด าเนินการท าความสะอาดสถานที่จดัการประชมุก่อนและหลงัการประชมุ 
2.4 ด้วยพืน้ที่ในการจัดการประชุมมีจ ากัด บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ ติดตามเข้าร่วมในบริเวณ    

ห้องประชมุ 
2.5 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่หน้ากาก    

อนามยัตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชมุ 
2.6 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 บริษัทฯ อาจงดใช้ไมโครโฟน 

เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามในระหว่างการประชุม แต่จะจัดเตรียมกระดาษเพื่อจด
ค าถาม โดยผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อน าส่งให้
ประธานที่ประชมุต่อไป 

2.7 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19  มีการเปลี ่ยนแปลงก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 หรือหน่วยราชการมีการประกาศข้อก าหนด
เกี่ยวกับการจดัประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
http://investor-th.mbkgroup.co.th/ir contact.html 

 
                   ทัง้นี ้หากมีผู้ เข้าร่วมเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการ
คดักรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ ต้องขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
 
       ขอแสดงความนับถือ 
         บริษัท  เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
 
 

http://investor-th.mbkgroup.co.th/ir%20contact.html
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ที่   MBK 014/2564 
 25  มีนาคม  2564 

เร่ือง ค าบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2564 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ าปี 2564 และแบบฟอร์มลงทะเบียน  
      ในรูปแบบ QR Code 
  2.  รายงานประจ าปี 2563 และรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2563 
   ในรูปแบบ QR Code 

3.  ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
  4.  ข้อมลูกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ 
   เข้าเป็นกรรมการต่อไป 
  5.  ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท    

6.  ข้อมลูผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี  2564 

7.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
8. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ 
 บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)  MBK-W1 และ MBK-W2 

  9. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  10. การมอบฉนัทะและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2564 
  11. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ      

12. ส าเนาข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัท  เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
13.  แผนที่ตัง้โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส สถานที่จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

  14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
    ประจ าปี 2563 
  15. ซองจดหมายส าหรับใส ่ หนงัสือมอบฉนัทะ, แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี   
   และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

    

 คณะกรรมการบริษัท  เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)  มีมติในการประชุม ครัง้ที่ 3/64 ให้ก าหนด
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในวนัพธุท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจรีุ  
บอลรูม ชัน้ M   โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส  เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่    
เขตปทมุวนั   กรุงเทพมหานคร   ซึง่เป็นอาคารสว่นหนึ่งของอาคารที่ตัง้ส านกังานของบริษัท  เพื่อพิจารณา 
เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้
แผนกงานนิติบคุคล 02-853-7834                                                                                                                                                                 
MBK 2564014   
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วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

 การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2563  ได้จัดขึน้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  โดยที่
ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชมุครัง้ที่กล่าว จ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือ
หุ้ นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่  14 - 41 
 

  ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  มีการบนัทึกรายละเอียดของการ

ประชมุไว้ถกูต้องแล้ว  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 
 

วาระที่ 2   การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อทราบ  
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ในรอบปีบญัชี 2563  บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคญัซึ่งส่งผลถึงการด าเนินงานของ
บริษัท   จึงเห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31. ซึง่ก าหนดให้
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พงึรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา  ทัง้นี ้บริษัทได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2563  ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)  ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ล้ว  
 

  ความเหน็คณะกรรมการ  
เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี 2563 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38.
และข้อ 40.  ก าหนดให้บริษัทต้องมีการจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับ
สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท พร้อมจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีโดยไม่มีเงื่อนไข และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้คณะกรรมการ 
ของบริษัทแล้ว  ดงันัน้ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ฉบบั
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไร และงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล    
   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบงัคับ
ของบริษัท ข้อ 41. ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ในรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิ ภายหลงัช าระภาษีแล้ว จ านวน 616,715,250 บาท (หกร้อยสิบหกล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพนัสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และบริษัทมีทนุจดทะเบียน จ านวน 2,262,719,920 บาท 
(สองพันสองร้อยหกสิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยยี่สิบถ้วน) และเงินส ารองตามกฎหมาย
จ านวน  200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)   ซึ ่งน้อยกว่าร้อยละ  10   ของทุนจดทะเบียน 
ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2563  ไว้เป็นทุนส ารองอีก จ านวน 
26,280,000 บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ท าให้ทุนส ารองตามกฎหมายหลงัจัดสรร 
เท่ากับ  226,280,000 บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นทุนส ารองตามที่
ก าหนดกฎหมาย  
 

ความเหน็คณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้
1. รับทราบการจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี  2563  เป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 

ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน 26,280,000 บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) ท าให้บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

2. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ    
 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  
   เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้
กรรมการของบริษัทต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดของบริษัทที่มีอยู่จ านวน 10  ท่าน  ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครัง้นี  ้  ได้แก่ 
นายกษมา  บุณยคุปต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ,  นายสุวิชญ  โรจนวานิช   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ,  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และนายหชัพงศ์  โภคยั  กรรมการ 
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                             บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัท  เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่
มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม  เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท   และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที่ 
29 กันยายน 2563  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563   แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการ
ประชุมเข้ามายงับริษัท   จึงขอเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
โดยผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระกลบัเข้ารับต าแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
   คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่  นายกษมา  บุณยคปุต์,  นายสวุิชญ  โรจนวานิช   
นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  และนายหัชพงศ์  โภคัย  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้   
นายกษมา  บุณยคุปต์,  นายสุวิชญ  โรจนวานิช ,   นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  และนายหัชพงศ์  โภคัย  
กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก  ซึง่กรรมการที่เสนอชื่อทัง้ 4 ท่าน  มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน
ของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท  โดยเห็นว่าการ
เลือกตัง้ นายกษมา  บุณยคุปต์,  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  และนายหัชพงศ์  โภคัย   ซึ่งด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัท  มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแกบ่ริษัท 
 

ทัง้นี ้ผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและ
คณุสมบติั  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  42 - 51 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
   คณะกรรมการมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ  คณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้อง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่
เก่ียวข้อง  ซึ่งท าให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม  รวมทัง้มี
นโยบายที่จะก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่
ละคน     โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  ตลอดจน
เพื่อเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การก ากับดแูลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการเป็น
ประจ าทกุปี   ปัจจบุนัค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  เมื่อ
วนัที ่ 5  สิงหาคม  2563 
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 ความเหน็คณะกรรมการ 
  เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการ    เห็นควร
ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
และอนุม ัต ิส ิทธิประโยชน์ต ่างๆ  จ านวน 1,600,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จ านวน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท,  คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 เบีย้กรรมการ(บาท) 

ต่อคนต่อเดือน 
เบีย้ประชุม (บาท) 
ต่อคนต่อครัง้ รวม 

- ประธานกรรมการ 28,750 28,750 57,500 
- รองประธาน 17,500 17,500 35,000 
- กรรมการ 14,500 14,500 29,000 

  

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
 เบีย้ประชุม (บาท)  ต่อคนต่อครัง้ 

- ประธานกรรมการ 52,500 
- กรรมการ 17,500 

  

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 เบีย้กรรมการ(บาท) 

 ต่อคนต่อเดือน 
เบีย้ประชุม (บาท) 
 ต่อคนต่อครัง้ รวม 

- ประธาน 17,500 17,500 35,000 
- กรรมการ 8,750 8,750 17,500  

 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 เบีย้ประชุม (บาท) ต่อคนต่อครัง้ 

- ประธาน 35,000 
- กรรมการ 17,500  

 

5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ คณะกรรมการบริษัท 
 ต่อคนต่อปี 

- ประธานกรรมการ 120,000   
- รองประธาน 120,000   
- กรรมการ 120,000   
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 คณะกรรมการมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย
ต่างๆ  อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อมลูเปรียบเทียบ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  52  
 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามบทบญัญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบั

บริษัท ข้อ 39. ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี
ของบริษัททกุปี โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมท าหน้าที่ต่อไปอีกได้ 

 

ความเหน็คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี บริษัท 

ส านกังาน อีวาย  จ ากดั ตามรายชื่อดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 
 

1. นางสาวกิ่งกาญจน์   อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4496   และ/หรือ 
2. นายชยพล               ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3972 และ/หรือ 
3. นางสาวอรวรรณ      เตชวฒันสิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4807   และ/หรือ 
4. นางสาวสมุนา         พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 
 

โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นจ านวน  2,154,268 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้า
หมื่นสี่พนัสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) การเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและค่าตอบแทน ความสมัพนัธ์ และ
หรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบญัชีกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  53 - 54 

 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
 2,262,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,762,719,920 บาท  โดยการ
ตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 
Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งบริษัทยังมิได้
จัดสรรเสนอขายทัง้จ านวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน  500,000,000  บาท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563   ซึ่งบริษัทยังไม่ได้
จดัสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว    ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
ว่าด้วยการเพิ่มทนุ ตามมาตรา 136   บริษัทจึงต้องลดทนุจดทะเบียน 
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  ความเหน็คณะกรรมการ  
  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,262,719,920 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,762,719,920 บาท  
โดยตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป(General Mandate) จ านวน 
500,000,000  บาท ที่บริษัทยังไม่ได้ท าการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่  55 - 61 
 

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่ อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 8 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้ 
   

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 1,762,719,920 บาท (หนึ่งพนัเจ็ดร้อยหกสิบสอง
ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพนั
เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น  1,762,719,920 หุ้น (หนึ่งพนัเจ็ดร้อยหกสิบสอง
ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพนั
เก้าร้อยยี่สิบหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  
 โดยแบ่ง

ออกเป็น 
    

 หุ้นสามญั  1,762,719,920 หุ้น (หนึ่งพนัเจ็ดร้อยหกสิบสอง
ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพนั
เก้าร้อยยี่สิบหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  --  หุ้น (--)” 
 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  ครัง้ท่ี 2 
  (MBK-W2) จ านวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
  บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล   
 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงิน
ในการด าเนินการโครงการต่างๆในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท รวมถึง  
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บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็ม 
บี เค จ ากัด (มหาชน)  ครัง้ที่ 2  (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2”) จ านวนไม่เกิน 68,259,569  หน่วย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  

 

   ความเหน็คณะกรรมการ 
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (MBK-W2) จ านวนไม่เกิน 68,259,569  หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 25 หุ้นสามญั ต่อ 1 
หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
นัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมี 
อายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 3 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2”) บริษัทจะ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดเก่ียวกับ
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2   ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 62 - 67 
 อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทที่มี
รายชื่อในวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 (Record Date)  ใน
วันที่ 25 มีนาคม 2564  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการได้รับ
อนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
  ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะ กรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการ  
  (ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2  
  (ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน  
เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ MBK-W2 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  
  (ค) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ในครัง้นี ้
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วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,832,784,733 บาท โดยการออกหุ้น 
 สามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ 
 รองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  
 MBK-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  
 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายกิจการและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทในอนาคต  นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเห็น
ว่าการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  MBK-W1 และ MBK-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการระดม
ทนุที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทฯในการไปกู้ เงินจากสถาบนัการเงินในอนาคตได้  

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
   เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,832,784,733 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  MBK-W2  และรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  
  ทัง้นี ้ รายละเอียดการเก่ียวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน 
(F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 55 - 61 
                                      

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General  
 Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  
 จ านวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น 
 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล   
   เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทสอดรับกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงินแบบ
ระมัดระวัง (Conservative)  จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม 
ทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ทัง้นี ้หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่
เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมดัระวงัโดยไม่กระทบต่อ
การด าเนินงานปกติของบริษัท  
 
 
 
 
แผนกงานนิติบคุคล 02-853-7834                                                                                                                                                                 
MBK 2564014  
FM-DOC-005-R09 (วนัท่ีบงัคบัใช้ 11/8/2560)                                                                                                                                           หน้า  9/13                                                                                  



 
 
 

  ความเหน็คณะกรรมการ 
  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,832,784,733 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามญั เพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 55 - 61  
  การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  ดังกล่าว 
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative)  ทัง้นี ้หากใน
อนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบ
ระมดัระวงั ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ 
 

วาระท่ี 13  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4  เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   
 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 11  และ วาระที่ 12 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ 
 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4  เร่ืองทนุจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบัการจดทะเบียนเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้ 

  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 2,332,784,733 บาท (สองพนัสามร้อยสามสิบสองล้าน
เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พนัเจ็ดร้อย
สามสิบสามบาท) 

 แบ่งออกเป็น  2,332,784,733 หุ้น (สองพนัสามร้อยสามสิบสองล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นสี่พนัเจ็ดร้อยสามสิบ
สามหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั  2,332,784,733 หุ้น (สองพนัสามร้อยสามสิบสองล้านเจ็ด

แสนแปดหมื่นสี่พนัเจ็ดร้อยสามสิบ
สามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  ---  หุ้น (--)” 
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วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน  70,064,813 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 
และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  

 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล 
   สืบเนื่องจากวาระที่ 11  บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  
ไม่เกิน  70,064,813  หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 70,064,813  หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

  ความเหน็คณะกรรมการ 
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท  
จ านวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน  1,805,244  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 68,259,569 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ซึ่งจะออก
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 10 

 

  ทัง้นี ้ รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  55 - 61 

 

วาระที่ 15  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น   
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 

    วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามที่บริษัทได้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที ่ 12 จึงต้องเสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านักงาน ก.ล.ต.  
 

 ความเหน็คณะกรรมการ   
 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้
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• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 500,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.40 ของ
ทนุช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

  ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจดัสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียว
หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ ได้รับสิทธิการ
จัดสรรหุ้น (วันขึน้ XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการช าระเงินค่าหุ้ น เป็นต้น  รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเงื่อนไข 

และรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการ
แก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชมุสามญั     ผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ
ค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์     ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระ
เงินของผู้จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว  รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการน าส่งข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน ก.ล.ต.   ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ส าหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ที ่บ ริษัท จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือ
ภายในวนัที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป    ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 
  โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุน  ตามแบบรายงานการเพิ ่มทุน (F53-4)  
ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  55 - 61 

 

วาระที่ 16  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีการก าหนดวาระอ่ืนๆ  ไว้ แต่ได้เปิด 
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  และแสดงความคิดเห็นทัง้ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุและเร่ืองอ่ืนๆ  
ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร ส าหรับการประชุมในครัง้นี ้   บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซกัถามและหรือแสดงความคิดเห็น  แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการ 
พิจารณา และลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ  นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตาม 
เงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105  วรรคสอง   แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535  ว่า  “เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนด
ไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้”  
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 ความเหน็คณะกรรมการ  
เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 

โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องด าเนินการตาม
เงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กลา่วข้างต้น 

 

   จึงขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  หากท่าน
ประสงค์จะแต่งตัง้ให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน   โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ 
ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม    และขอให้ผู้ รับมอบฉันทะมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้  
พนกังานลงทะเบียนของบริษัทก่อนเร่ิมการประชุม หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ  
บริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในหนงัสือมอบฉันทะ    กรุณาจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะให้บริษัทก่อนวนัประชุม
โดยซองจดหมายที่แนบมาด้วย  
 

   ทัง้นี ้ หากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจดัเตรียมข้อมลูใด เพื่อชีแ้จงในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีนี ้ ขอได้โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวนัศกุร์ท่ี  9  เมษายน  2564  ด้วย จกัขอบคณุยิ่ง 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท 

          
 
                                                         
 
 
 
 

(นายสเุวทย์   ธีรวชิรกลุ) 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัท  เอ็ม บี เค  จ ากดั (มหาชน)  
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องจามจุรี ชัน้ M  โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส 
เลขที่ 444  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 

 นายบันเทงิ  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ 
 

  ประธานที่ประชุม  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ขณะนีเ้วลา 14.00 น.  มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดงันี  ้
 

➢ มีผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองรวม 249 ราย  นบัจ านวนหุ้นได้ 8,856,212 หุ้น 
➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุรวม 97 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 
 รวม 260,493,159  หุ้ น  โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ  ตามที่ 
 คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนมุติั 
➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน เข้าร่วมประชมุรวม 86 ราย  นบัจ านวนหุ้นได้รวม 944,449,846 หุ้น  
➢ รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจ านวน 432 ราย นบั

จ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,213,799,217 หุ้น   
 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรวม 7,702 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 1,694,923,000  หุ้น   โดยผู้ ถือหุ้นที่เข้า
ประชมุเองและมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชุมแทน  คิดเป็นร้อยละ 71.6138  ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  ครบเป็นองค์
ประชมุ จึงขอเปิดประชมุ 
 

  ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายสเุวทย์  ธีรวชิรกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
แนะน ากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
 

   นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
10 ท่าน ดังนี ้
 

1. นายบนัเทิง      ตนัติวิท        ประธานกรรมการ  
2. นายศภุเดช      พนูพิพฒัน์    รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 
    และพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายกษมา  บณุยคปุต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายประชา    ใจดี           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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5. นายสวุิชญ   โรจนวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางผาณิต   พนูศิริวงศ์      กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา   
      และพิจารณาค่าตอบแทน  
7. นายปิยะพงศ์    อาจมงักร  กรรมการ 
8. นายสเุวทย์    ธีรวชิรกลุ    กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
9. นายหชัพงศ์    โภคยั   กรรมการ    

10. นายอติพล     ตนัติวิท   กรรมการ 
 

  กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการทัง้หมดเท่ากบั 100 %  
  
  มีผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย  6  ท่าน  ดังนี ้
 

1. นายสมพล  ตรีภพนารถ กรรมการผู้จดัการธุรกิจศนูย์การค้า 
2. นางสาวยพุาพรรณ์ ปริตรานนัท์   รองกรรมการผู้อ านวยการ     สายตรวจสอบภายใน 
3. นายอภิชาติ      กมลธรรม    รองกรรมการผู้อ านวยการ     สายกฎหมาย 
4. นายสาธิต       สายศร  รองกรรมการผู้อ านวยการ     สายปฏิบติัการ 
5. นางชนินทร์ชร   ปรีดีพร้อมพนัธุ์ รองกรรมการผู้อ านวยการ    สายทรัพยากรบุคคล 
6. นายวิศาล   สิปิยารักษ์  รองกรรมการผู้อ านวยการ  สายบริหารพืน้ที่เช่า 
                 และผู้ เช่าสมัพนัธ์    

  ประธานกรรมการ    แจ้งว่า ในการประชุมครัง้นีข้อแต่งตัง้ให้ นายอภิชาติ  กมลธรรม  รองกรรมการ
ผู้อ านวยการ สายกฎหมาย  เป็นเลขานุการ เพื่อบนัทึกรายงานการประชุม และนายยิ่งยง  เตชะรุ่งนิรันดร์  
ผู้สอบบญัชีอิสระที่มิได้เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียง
ในที่ประชุมนี ้   
    

   ก่อนเร่ิมประชมุขอให้ นายอภชิาติ  กมลธรรม เป็นผู้ชีแ้จงวิธีการประชมุและการลงมติ ดงันี ้
 

1. การด าเนินการประชุม  การประชมุจะพิจารณาตามวาระในหนงัสือเชิญประชมุเรียงตามล าดบั  
โดยกรรมการหรือฝ่ายจดัการที่เก่ียวข้องจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ  และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถาม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้วจึงลงมติ  โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถดัไป
ก่อนและรายงานมติเมื่อทราบผลการนบัคะแนน 
 

 2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ ถือหุ้นซกัถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ ดงันี ้
 
 



- 16 - 
 

 (1)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  ลงมติในบตัร
ลงคะแนนที่ได้รับส าหรับวาระนัน้ และชมูือขึน้  เจ้าหน้าที่จะไปรับบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น 

  (2)  ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่
ต้องชูมือขึน้  โดยจะขอถือว่าผู้ ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจ านวนเสียง  

 

3. บัตรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ  จะเป็นบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น  เท่ากับ 

1 เสียง   มีจ านวน 10 บัตร    
 

    4. การลงคะแนนเสียง  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ 
เว้นแต่ผู้ รับมอบฉันทะจากคสัโตเดียนผู้ รับฝากและดแูลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ  จึงจะสามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้ 
 

  5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ กรณีที่พบว่าบตัรลงคะแนนเสียงบตัรใดมิได้ลงลายมือชื่อ  
หรือกาบตัรลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นบตัรเสียในวาระนัน้   โดยจะนบัคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  และบตัรเสีย   หลงัจากนัน้จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยงดออกเสียง  และบตัรเสีย
เข้าด้วยกนั   แล้วหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม   ได้ผลลพัธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย       

 

  6. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม  ขอให้ผู้ ถือหุ้นกรุณาส่งบตัรค าถาม/ข้อเสนอแนะ
ซึง่อยู่ท้ายบตัรลงคะแนน   ต่อเจ้าหน้าทีเ่พื่อใช้เป็นข้อมลูในการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
 

ประธานที่ประชุม เร่ิมด าเนินการประชมุตามวาระต่างๆ ดงันี ้
 

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

   ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ซึง่จดัท าขึน้เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2563 
 

   โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 9 - 55 
 

   ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปทีละหน้า และหากผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย 
 

   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการ
ประชมุ 
 

   ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 1 พร้อมชูบตัรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม
คะแนน 
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 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน  16 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 
177,128 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  448 ราย  รวมจ านวนหุ้น 1,213,976,345 หุ้น 
 

มติที่ประชุม  ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  โดยต้อง 
  มีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก 
  เสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

 

    เห็นด้วย   จ านวน  1,213,976,345  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.00000 
    ไม่เห็นด้วย   จ านวน                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00000 
    งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00000 
    บตัรเสีย   จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00000 
 

             จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,213,976,345 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
    

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
    

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
2,194,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,694,923,000 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 
500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทัง้จ านวน 
ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 

 ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563   พิจารณาอนมุติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน  2,194,923,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,694,923,000 บาท  โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน  500,000,000  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ปรากฏตาม
เอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  56 และ 59 
  

รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
 

   เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) ในวาระที่ 4  และต้องเพิ่มทนุเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของผู้ ถือหุ้นที่ได้สิทธิดงักล่าว   เมื่อบริษัทฯ ยงัมิได้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทนุสว่นนีไ้ปก่อน 

รายการ ก่อนลดทุน การลดทุน หลังลดทุน 
ทนุจดทะเบียน (บาท) 2,194,923,000 500,000,000 1,694,923,000 
มลูค่าหุ้น  (บาทต่อหุ้น) 1 1 1 
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 2,194,923,000 500,000,000 1,694,923,000 
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ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่ามีท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ 
 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนกุล ผู้ ถือหุ้น  สอบถาม ดงันี ้
  อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) ตอนนีก่ี้เท่า 
 

นางสาววันเพ็ญ รุ่งโรจน์ชนาทพิย์ ตอบค าถาม ดงันี ้ 
  อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 เท่ากบั 0.92  
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว  ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 2 พร้อมลงชื่อและ
ชบูตัรลงคะแนน 
 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน  3 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 
34,000,018 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  451 ราย  รวมจ านวนหุ้น 1,247,976,363 หุ้น 
 

มติที่ประชุม   ผลการลงมติในวาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด 
  ทะเบียนเดิมจ านวน  2,194,923,000  บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,694,923,000  
  บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General  
  Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ1 บาท โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่ 
  น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
  ลงคะแนนดังนี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,247,976,363  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.00000 
     ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00000 
     งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00000 
     บตัรเสีย  จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00000 
 

           จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,247,976,363 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
 

สรุป ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 
 จ านวน  2,194,923,000  บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,694,923,000 บาท  โดยการ 
 ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate)  
 จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง 
   กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   
 ประธานที่ประชุม  ได้แถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 2  
เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 
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  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.   เพื่อให้ 
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

  ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็น
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและ
ชบูตัรลงคะแนน 
 

  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น                  
18,500 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  452 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,247,994,863 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ผลการลงมติในวาระที่  3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
  บริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย 
  กว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
  ลงคะแนน ดังนี ้ 
    เห็นด้วย จ านวน  1,247,994,863  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.00000 
    ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00000 
    งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00000 
    บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.00000 
 

           จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,247,994,863 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
 

สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
 บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 1,694,923,000 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
เก้าแสนสองหมื่นสามพนับาท) 

 แบ่งออกเป็น  1,694,923,000 หุ้น (หนึ่งพนัหกร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
เก้าแสนสองหมื่นสามพนัหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  
 โดยแบ่ง

ออกเป็น 
    

 หุ้นสามญั  1,694,923,000 หุ้น (หนึ่งพนัหกร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
เก้าแสนสองหมื่นสามพนัหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ  ---  หุ้น (--)” 
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วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (MBK-W1)  
  จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หน่วย  เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ 
  ถือหุ้น 
   
  ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้ นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  ด าเนินการวาระนีแ้ทน 
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1” )  จ านวนไม่เกิน  67,796,920  หน่วย   เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยข้อมลูเบือ้งต้นเกี่ยวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่  62 – 67  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ                : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ                     : 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
และสามารถเปลี่ยนมือได้ 

วิธีการจดัสรร                                          : • จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้ น โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราสว่น 25 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

• ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้
ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอัตรา
การจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มี
อ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดรายละเอียดการใช้สิทธิจองซือ้และข้อก าหนดและ
เง่ือนไขที่จ าเป็นอื่นต่อไป 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขาย      : ไม่เกิน 67,796,920 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย                           : 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ                     :  ไม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ                      : 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 67,796,920 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

อตัราการใช้สิทธิ                                      : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
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ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั                    : 3 บาท 
คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอ านาจ
กระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดราคาใช้สิทธิ
และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  
ทัง้นีห้ากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้อง
ไม่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ                       : คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณาก าหนด โดยบริษัท
คาดว่าจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 
2563 

ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ     :                      ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, 
พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, 
พฤศจิกายน, ธันวาคมของทกุปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อน
ก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการถัดไป ทัง้นี ้บริษัทคาดว่า
วนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัที่ 15 มกราคม 2564 
ทัง้นีว้นัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W1 มีอายุครบ ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (มี
อายไุม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ) และในกรณีที่
วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทให้เลื่อนวัน
ใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป   
คณะกรรมการ หรือหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท า
การแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้ก าหนดวันครบก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้ายและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ              : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั 
ของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั
ท าการก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
 โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจ านง ระหว่างเวลา 9.30 
น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย  
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เม่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 แล้วการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิดงักลา่วไม่สามารถเพิกถอนได้ 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ               : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ             : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก             : 
การใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วตัถปุระสงค์ของการออกใบส าคญั           : 
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะ 
ได้รับจากการจดัสรรหุ้นสามญัที่ 
ออกใหม่ในครัง้นี ้

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลซึง่จะ
มีผลท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมนุเวียน และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการ          : 
เพิ่มทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิและเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถน า
เงินทุนที่ ไ ด้ รับจากการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัทตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไปด าเนินการต่างๆ 
นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W1 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้ นของบริษัททัง้หมด เช่น 
สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

  อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มี
รายชื่อในวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date) ในวนัที่ 
22 ตลุาคม 2563  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการได้รับอนุมติัจากที่
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
 

  ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการ
ด าเนินการ  
  (ก)  ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  
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  (ข)  ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบั
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสาร 
และหลกัฐานดงักล่าว  ต่อหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 
และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ MBK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  (ค)  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ในครัง้นี ้  
 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
 

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์  ผู้ ถือหุ้น  สอบถาม ดงันี ้
  1.  การขออนุมติัออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยมี
การก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date) ไปแล้วนัน้  ซึ่ง
โดยปกติการก าหนดวัน Record Date ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติก่อน  แล้วจึงประกาศวัน Record 
Date อีกครัง้หรือไม่  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาว่าต้องการจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มหรือไม่ อย่างไร   
 2. ส าหรับวิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ MBK ตามสดัส่วน
การถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธินัน้  ส าหรับการ
ค านวณสิทธิที่ได้รับจัดสรร หากเกิดเศษจากการค านวณ  เศษดังกล่าวจะถูกปัดทิง้หรือไม่ และมีวิธีด าเนินการ
อย่างไร  
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม ดงันี ้
  1.  ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการ
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น  (Record Date) นัน้  สามารถด าเนินการได้สองวิธี  คือการ
ก าหนดวนัให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหุ้นภายในครัง้เดียวกนั  หรือสามารถก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date) อีกครัง้ภายหลังจากมีมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้  ส าหรับกรณี
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยท าให้กระบวนการออกและ
จดัสรร MBK-W1 มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการรายงานข่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ผู้
ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาการซือ้ขายหุ้นลว่งหน้านานพอสมควร  
 2.  การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ในอัตราส่วน 25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  หากเกิดเศษจากการค านวณจะถูกปัดทิง้  โดยเศษที่ปัดทิง้นัน้มีจ านวนผู้ ถือหุ้นน้อยมาก  
เนื่องจากผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่จะถือหุ้นหลกัร้อย หากหารด้วย 25 จะท าให้จ านวนหุ้นลงตัวพอดี   
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถามเพิ่มเติมข้อที่ 1 ดงันี ้
 ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 10/63 เร่ืองการก าหนดวัน
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 การเพิ่มทุน การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ พร้อม
ก าหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date)  ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นัน้  ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลา
ในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว  เพื่อซือ้หรือขายหุ้นประมาณ 2 สปัดาห์ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว  ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 4 พร้อมลงชื่อและ
ชบูตัรลงคะแนน 
 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน  9  ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น                  
2,005,220  หุ้น   รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  461 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,250,000,083 หุ้น 

 

มติที่ประชุม ผลการลงมติในวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
  ของบริษัท ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

    เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ 
  กรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ 
  กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  
  ตามที่เสนอ  โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง 

   มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,249,999,083 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99. 99992 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00000 
  งดออกเสียง จ านวน               1,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00008 
  บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00000 
 

              จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,250,000,083 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
 

สรุป    ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.99992 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง 
   มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
   ของบริษัท  ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
   เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
 ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน  
 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,762,719,920 บาท  โดยการออก 
 หุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน  67,796,920  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

 ประธานที่ประชุม  เรียนให้ที่ประชมุว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,694,923,000  บาท เป็นทุน
จดทะเบียน จ านวน 1,762,719,920  บาท   โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน  67,796,920  หุ้น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  56 - 61 
 

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  เพื่อรองรับการใช้  สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ MBK-W1 ดังนี ้
 

 

 ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 5 พร้อมลงชื่อและ
ชบูตัรลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม   ผลการลงมติในวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการ 
 ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  จากทุน 
 จดทะเบียนเดิม จ านวน 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,762,719,920 
   บาท  โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน  67,796,920 หุ้น   มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น 

ละ 1 บาท  โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

 

   เห็นด้วย จ านวน  1,249,890,183 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.99121 
   ไม่เห็นด้วย  จ านวน           108,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00871 
   งดออกเสียง จ านวน               1,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00008 
   บตัรเสีย  จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,250,000,083 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

รายการ ก่อนเพิ่มทุน การเพิ่มทุน หลังเพิ่มทุน 
ทนุจดทะเบียน  (บาท) 1,694,923,000 67,796,920 1,762,719,920 
มลูค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1 1 1 
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 1,694,923,000 67,796,920 1,762,719,920 
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สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.99121 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
   จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนมุติัการเพิ่มทนุจด 
   ทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  1,694,923,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน  
   จ านวน 1,762,719,920  บาท  โดยการออกหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน  67,796,920 หุ้น  
   มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
 Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,762,719,920 บาท 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  

  ประธานที่ประชุม   เรียนที่ประชมุว่า   คณะกรรมการการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2563  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate)   จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 2,262,719,920 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 56 - 61    
 

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  
 

รายการ ก่อนเพิ่มทุน การเพิ่มทุน หลังเพิ่มทุน 
ทนุจดทะเบียน (บาท) 1,762,719,920 500,000,000 2,262,719,920 
มลูค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1 1 1 
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 1,762,719,920 500,000,000 2,262,719,920 

  
 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  ดงักล่าว เพื่อให้
สอดรับกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative)  ทัง้นี ้หากในอนาคตเกิด
สถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทฯ ก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมดัระวงั ให้
มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ 
 

  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General  Mandate) จากเดิม 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,262,719,920 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวน  500,000,000  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

  ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น 
หรือไม่ 
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นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  ตามที่แจ้งว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.92 
นัน้  เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องการเพิ่มทุน โดยการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (MBK-W1)  หากต้องการเพิ่มทุน 
สามารถใช้วิธีการกู้ยืมเงินแทน  เพื่อให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ในอตัราเท่ากบัหรือใกล้เคียงกบั 1 
แทนได้หรือไม่  
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม  ดงันี ้
  ส าหรับช่วงเวลานี ้ การเพิ่มหนีย้ังไม่เหมาะสม  เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายไปทั่วโลก  ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่สามารถคาดการณ์
ได้อย่างชดัเจน  ว่าสถานการณ์ดงักล่าวจะมีแนวโน้มการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ในประเทศไทยหรือไม่  ส าหรับ
เร่ืองการผลิตและการกระจายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ นัน้  ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากต้อง
เร่ิมต้นที่ประเทศอเมริกาที่เป็นผู้ ผลิตก่อน  แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประเทศไทยได้ให้ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์  
จ ากดั เป็นผู้ผลิต และวิจยัพฒันาวคัซีนดงักล่าว แต่ด้วยก าลงัการผลิตที่จ ากัด อาจท าให้ปริมาณการผลิตยังไม่
เพียงพอกบัจ านวนประชากรทัง้หมดในประเทศไทย   
 

  ทัง้นี ้ กว่าจะกลบัสู่ภาวะปกติ และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงคาดการณ์ว่าอาจต้องใช้
ระยะเวลาอีกประมาณปีกว่า  ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมดัระวัง 
(Conservative)  เนื่องจากหลายธุรกิจของบริษัทฯ ยังไม่ฟื้นตัว  เช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจ
ศนูย์การค้า  ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่มีการปล่อยสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ที่มีอตัรา
การเติบโตเพิ่มสูงขึน้  บริษัทฯ จึงส ารองเงินไว้ส าหรับการขยายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจดงักล่าว โดยการใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ (MBK-W1) เป็นหุ้นสามญั ท าให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพิ่มขึน้ประมาณ 200 ล้านบาท
เท่านัน้  
  

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อและ
ชบูตัรลงคะแนน 
 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 3 ราย   คิดเป็นจ านวนหุ้น                  
4,102,002 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  464 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,254,102,085 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ผลการลงมติในวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจ 
  ทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,762,719,920  บาท   เป็นทุน 
  จดทะเบียน จ านวน 2,262,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 500,000,000  
  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง 
  ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 
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  เห็นด้วย จ านวน  1,254,101,880 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.99998 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                  205 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00002 
  งดออกเสียง จ านวน                     0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00000 
  บตัรเสีย จ านวน                       0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,254,102,085 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
 

 สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.99998  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม 
  ในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุน 
  จดทะเบียนเดิม 1,762,719,920 บาท เป็น 2,262,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 
  ใหม่จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง 
 กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   
 

 ประธานที่ประชุม เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระที่ 5  และวาระที่ 6   เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2563  พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ของบริษัท ดงันี ้ 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน  2,262,719,920 บาท สองพนัสองร้อยหกสิบสอง
ล้านเจ็ดแสนหนี่งหมื่นเก้า
พนัเก้าร้อยยี่สิบบาท)  

 แบ่งออกเป็น   2,262,719,920 หุ้น (สองพนัสองร้อยหกสิบ
สองล้านเจ็ดแสนหนี่งหมื่น
เก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ   1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น      

 หุ้นสามญั   2,262,719,920 หุ้น (สองพนัสองร้อยหกสิบ
สองล้านเจ็ดแสนหนี่งหมื่น
เก้าพนัเก้าร้อยย่ีสิบหุ้น)  

 หุ้นบริุมสิทธิ   ---  หุ้น (--)” 
 
   

  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อ 
ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
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 ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว  ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7  พร้อมลงชื่อและ
ชบูตัรลงคะแนน 
 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น                  
1 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  465 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,254,102,086 หุ้น 
 

มติที่ประชุม  ผลการลงมติในวาระที่   7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
   บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
   สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
   ดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,254,102,086 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
  บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00000 
             

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,254,102,086 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
 

สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
  บริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น  
    เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  ซึ่งจะออกให้กับ 
    ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

  ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้ นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  ด าเนินการวาระนีแ้ทน 
 

     นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ชีแ้จงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทวาระที่ 5   
เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  MBK-W1 ซึง่จะออก
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  ทัง้นี ้ เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้กลา่วในวาระที่ 4 
 

 ทัง้นี ้ รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานการเพิ่มทุน 
(F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  56 – 61 
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 ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว  ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมูลในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 8 พร้อม
ลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 6 หุ้น  
รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  466 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,254,102,092 หุ้น 

 

มติที่ประชุม ผลการลงมติในวาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
   ไม่เกิน 67,796,920 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
   MBK-W1 ซึ่ งจะออกให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  โดยต้องมี 
   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
   ลงคะแนน ดังนี ้ 
 

   เห็นด้วย จ านวน  1,254,102,092 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
   ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
   งดออกเสียง จ านวน                     0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
   บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,254,102,092  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
 

สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
  จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดง 
  สิทธิ MBK-W1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจด  
  ทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น   
  มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
  

 ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้ นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  ด าเนินการวาระนีแ้ทน 
 

     นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชี แ้จงว่า  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 6   
เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน  500,000,000  หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้
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• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 500,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.50 ของทุน
ช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

  ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจดัสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ า เป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ทุกประการ อาทิ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจดัสรรหุ้น (วนั
ขึน้ XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย 
อตัราการจดัสรร วิธีการจดัสรรและการช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย 
การจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      
กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผู้จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว  รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

 ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ที่บริษัท จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวันที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป  ทัง้นี ้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน   
ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  56 และ 58  
 

  ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว  ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 9 พร้อมลงชื่อและ
ชบูตัรลงคะแนน 
 

  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น                  
5,000 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  467 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,254,107,092 หุ้น 
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มติที่ประชุม ผลการลงมติในวาระที่  9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ   เพื่อ 
   รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป(General Mandate) จ านวนไม่เกิน  
   500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของ 
   จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,246,192,014 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.36887 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน        7,915,078 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.63113 
  งดออกเสียง จ านวน                     0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
  บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,254,107,092 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.36887 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง 
   มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
   เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่ 
   เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

  ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า เนื่องจากไม่มีเร่ืองอื่นๆ ต้องพิจารณา  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้น
ท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร 

ทัง้ในช่วงที่มีการสั่งปิดศูนย์การค้าจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากในช่วงนีช้าวต่างชาติยังไม่สามารถกลับเข้ามา
ท่องเที่ยวได้ตามปกติ ดงันัน้ ธุรกิจศนูย์การค้าของ MBK ได้รับผลกระทบต่อรายได้มากน้อยอย่างไร  

 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
                 นายส ุเวทย์ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้ส ุดว ันที ่ 30 
กันยายน 2563   โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
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งบก าไรขาดทุน    
                                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 
 

 
 
 
รายได้จากการด าเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ                                                                                                                                            

 หน่วย : ล้านบาท 
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EBITDA - ตามส่วนงานธุรกิจ 
                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
EBIT - ตามส่วนงานธุรกิจ     
                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 

 
 

จากผลการด าเนินงานดงักลา่ว  กลุม่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบได้แก่ 
 

 ธุรกิจศนูย์การค้า  ได้รับผลกระทบพอสมควรจากการถูกสัง่ปิดศูนย์การค้า ท าให้ตวัเลขก าไรลดลง
ไปประมาณ 766 ล้านบาท โดยเฉพาะ MBK Center  ซึ่งผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ  ท่ียังไม่สามารถ
เข้าประเทศได้  ดงันัน้ จึงสง่ผลให้ MBK Center  ได้รับผลกระทบค่อนข้างสงูมาก  



- 35 - 
 

 ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว   เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศ  
โดยเฉพาะโรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส  ที่ส่วนใหญ่ผู้ ใช้บริการจะเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ส่วนโรงแรมที่ตัง้อยู่
ในจงัหวดัภเูก็ต ก็ยงัพอมีรายได้บ้างแต่ยงัไม่สามารถกลบัมาได้เหมือนเดิม   
  ธุรกิจกอล์ฟ   ในจงัหวดัภเูก็ตยงัไม่ค่อยมีลกูค้า สนามกอล์ฟท่ีจงัหวดัปทมุธานี  ถกูกระทบจาก 
ประกาศสัง่ปิดไปเช่นกนั ตอนนีเ้ปิดบริการแล้วแต่ยงัไม่กลบัมาเหมือนปกติ รายได้ลดลงไปประมาณ 10% 
  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจข้าวมาบุญครองยงัไม่ได้รับผลกระทบมากนกั แต่ส าหรับธุรกิจศนูย์อาหารจะ
ได้รับผลกระทบจากการสัง่ปิดให้ด าเนินกิจการในช่วง COVID-19 เช่นกนั 
  ธุรกิจการเงิน  การให้บริการด้านสินเชื่อ ยังคงมีผลการด าเนินงานที่มีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายการเติบโตได้เพิ่มขึน้อีกในอนาคต  
  ส่วนของบริษัทฯ ได้พยายามหาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในส่วนของ
พนักงานด้วย  ท าให้สามารถลดรายจ่ายได้สูงถึงประมาณ 240 กว่าล้านบาท ด้านสาธารณูปโภคประหยัดได้
ประมาณ 70 ล้านบาท ค่าโฆษณาทัง้กลุ่มบริษัทฯ ประหยัดได้ประมาณ 600 กว่าล้านบาท  นอกจากนี  ้
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ได้พิจารณาปรับลดค่าเช่าให้กบั MBK ไปประมาณ 196 ล้านบาท และในไตรมาสท่ี 3 
ก็ปรับลดให้อีกประมาณ 137 ล้านบาท   
 

คุณนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 จากกรณีที่ห้างสรรพสินค้าโตคิวแจ้งยกเลิกการเช่าพืน้ที่ของศนูย์การค้า MBK Center นัน้ อยาก
ทราบว่า บริษัทมีแผนจะด าเนินการอย่างไร และมีผู้ เช่ารายใหม่จะเข้ามาทดแทนหรือไม่ 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  ห้างสรรพสินค้าโตคิว ได้แจ้งยกเลิกการเช่าก่อนสญัญาเช่าที่ต่ออายคุรบก าหนด  และตามสญัญา
เช่าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนสัญญาเช่าสิน้สุด 1 ปี  โดยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จนถึง
เหตกุารณ์การชุมนุมทางการเมืองเข้ามากระทบ  ท าให้ตดัสินใจบอกเลิกสญัญา  ในเบือ้งต้นบริษัทฯ จะเข้ามา
ดูแลพืน้ที่ดังกล่าว  เพื่อให้เปิดด าเนินการต่อไป รวมถึงวางแผนจะพัฒนาปรับปรุงศูนย์การค้า MBK Center ใหม่ 
เพราะที่ผ่านมา ศูนย์การค้า MBK Center  เน้นการพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้น้อยลง  โดยบริษัทฯ วาง
แผนการปรับปรุงพืน้ที่ภายในศูนย์การค้าให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้ โดยพยายามปรับสินค้า
และบริการ เพื่อตอบสนองกลุม่ลกูค้าคนไทยให้มากยิ่งขึน้  และยงัสามารถรองรับกลุ่มนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย 
 

คุณนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2563 สงูกว่าไตรมาส 2 แต่ท าไมก าไรจึงกลบัลดลงมากกว่า 
 

คุณวันเพ็ญ รุ่งโรจน์ชนาทพิย์ ตอบค าถาม ดงันี ้
 ในไตรมาส 2 มีก าไรสุทธิ 37 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 3  มีผลขาดทุนสุทธิ 122 ล้านบาท  
เนื่องมาจาก ในไตรมาส 2 บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่งได้น าไปปรับลดค่าใช้จ่าย
ในงบการเงินไตรมาส 2  ในขณะที่ไตรมาส 3 ได้รับส่วนลดค่าเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเช่นเดียวกนั แต่
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ได้รับแจ้งจากทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัลา่ช้า จึงท าให้ไม่สามารถบนัทกึลดยอดค่าใช้จ่ายได้ทนัในงบการเงิน
ไตรมาส  3 อย่างไรก็ตาม สว่นลดดงักลา่วจะน าไปลดยอดค่าใช้จ่ายในงบการเงินไตรมาส 4 แทน 
 

นายนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัท มกีารวางแผนด าเนินธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้ 
 คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ เพียงแต่ในช่วงนีย้ังไม่มีแผนด าเนินการ
เก่ียวกบัธุรกิจใหม่ 
 

นายนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะกลบัมาใช้บริการได้เหมือนเดิมคาดว่าประมาณเมื่อไร 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้ 
ในภาพรวมคาดว่า น่าจะกลบัมาเหมือนเดิมประมาณปี 2565 เพราะถึงแม้จะมีวคัซีนป้องกนัการ

แพร่ระบาด  แต่คาดว่ายงัคงต้องใช้ระยะเวลาในการฟืน้ตวันานพอสมควร 
 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  มีสดัส่วนของรายได้ที่
ช่วยธุรกิจได้มากน้อยอย่างไรบ้าง 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  ธุรกิจประกนัชีวิต จะถกูบนัทกึเงินลงทนุโดยวิธี Mark to Market (การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ
โดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม) และบนัทึกการตัง้ส ารองหนีสู้ญมากขึน้  เนื่องจากมีการเข้าไปลงทุนใน
กลุม่หุ้นกู้ของสายการบิน  สง่ผลท าให้มลูค่าเงินลงทนุมีตวัเลขลดลง  
 

นายก้อนทอง นนทรีย์วีระชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 1. ศนูย์การค้า MBK Center ปัจจุบนัมีอตัราการเช่าพืน้ที่ก่ีเปอร์เซ็นต์  เนื่องจากพบว่ามีพืน้ที่เช่า
ว่างอยู่จ านวนมาก 
  2. กรณีห้างสรรพสินค้าโตคิว ท่ีประกาศจะปิดกิจการในเดือนมกราคม 2564  นัน้  อยากทราบว่า
ห้างสรรพสินค้าดงักล่าว จะถกูปิดไปเลย หรือมีการหาผู้ เช่าอ่ืนมาแทนได้  
  3. การเปิดให้บริการของสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ (Siam Premium Outlets Bangkok) 
ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 นัน้  ไม่ทราบว่าได้รับผลกระทบมากน้อยอย่างไรบ้าง 
 4. สญัญาเช่าพืน้ที่ของศนูย์การค้า MBK Center กบัทางส านกังานจดัการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จะครบก าหนดสญัญาเช่าเมื่อใด 
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  1. พืน้ที่เช่าภายในศนูย์การค้า MBK Center ปัจจบุนัมอีตัราการเช่าพืน้ที่ประมาณ 82% ของพืน้ที่
ทัง้หมด และมีการปิดปรับปรุงพืน้ที่การให้บริการบริเวณชัน้ 5 และ 6 เพื่อปรับเปลี่ยนพืน้ที่เช่าส าหรับให้ลกูค้าเช่า
พืน้ที่ในการให้บริการ Co-Working Space (พืน้ที่การท างานโดยไม่จ ากดัสงักดั)  ปรับพืน้ที่สว่นใหญ่เป็นสถาบนั
กวดวิชา โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม 2564   และปัจจุบนั MBK Center ได้มี
การปรับลดราคาค่าเช่าลงเฉลี่ยประมาณ 50%  โดยส านกังานจดัการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ลด
อตัราการจดัเก็บค่าเช่าให้ประมาณ 40-50% เช่นกนั 
 2. ส าหรับแนวทางการบริหารพืน้ที่เช่าในส่วนของห้างสรรพสินค้าโตคิวเบือ้งต้นนัน้   ทางบริษัทได้
วางแผนจะเข้าไปบริหารจดัการพืน้ที่  เพื่อเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจะไม่ปลอ่ยให้เป็นพืน้ที่ว่าง 
 3. การเปิดให้บริการของ สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ในช่วง 2 เดือนแรกนัน้  ได้รับผลตอบ
รับดีกว่าที่คาดการณ์ไว้  เนื่องจากในช่วงดงักล่าวมีการปิดประเทศ  ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้  
ส่งผลให้มีผู้ ใช้บริการจ านวนมากพอสมควร  แต่ในช่วงเดือนที่ 3 และ 4 พบว่ามีจ านวนผู้ ใช้บริการลดลงกว่าที่
ประมาณการณ์ไว้ 
 4. สัญญาเช่าศูนย์การค้า MBK Center กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คงเหลือสัญญา
ประมาณ 13 ปี  โดยจะหมดสญัญาในปี 2576 
 

นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1. รายได้จากค่าเช่าพืน้ที่ของห้างสรรพสินค้าโตคิว มีมลูค่าประมาณเท่าใด 
2.  ธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ในปัจจุบนัพบว่ามีบริษัทหลายแห่งเร่ิมพยายามเข้ามาแข่งขัน 

อยากทราบว่า MBK จะใช้กลยุทธ์ใด ที่จะท าให้ได้เปรียบกว่าในระยะยาว เนื่องจากบางบริษัทได้มีการน า
เทคโนโลยี AI มาใช้งานในระบบมากขึน้  
 3. สินเชื่อดังกล่าวนีอ้ยู่ภายใต้ก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ ขอทราบตัวเลข
อัตราส่วนค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) มีอัตราส่วนเท่าใด 

 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้ 
1. ค่าเช่าที่ได้รับจากห้างสรรพสินค้าโตคิวประมาณ 6 ล้านบาทต่อเดือน  โดยตวัเลขดงักล่าวคาด

ว่า MBK สามารถเข้าไปบริหารจดัการต่อได้ 
2. ส าหรับธุรกิจสินเชื่อรถจกัรยานยนต์  บริษัทฯ มีนโยบายเปิดให้บริการในพืน้ที่ ที่บริษัทฯ มีความ

เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ การคัดกรองสินเชื่อที่มีคุณภาพ และสามารถควบคุมติดตามหนีเ้สียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตอบค าถามข้อที่ 3 ดงันี ้
 สินเชื่อรถจักรยานยนต์ไม่ได้อยู่ภายใต้ก ากับการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกิจนีท้าง
บริษัทฯได้ด าเนินการมากว่า 10 ปี และครองตลาดมาตลอด ขนาดของธุรกิจนีป้ระมาณ 8,000 กว่าล้านบาท แต่
ไม่ได้กระจายพืน้ที่ทั่วประเทศเหมือนกับบริษัทอ่ืนๆ บริษัทฯ มีการพิจารณาการให้สินเชื่อโดยใช้ระบบ  Credit 
Scoring ในการคดักรองลูกหนี ้ มีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงตามแต่ละพืน้ที่ได้  ปีนีค้าดว่าจะสามารถ
ท าก าไรประมาณ 200 กว่าล้านบาท ส่วน Coverage Ratio และการตัง้ส ารองหนีสู้ญจะตัง้ตามมาตรฐานการ
บญัชี IFRS 9 ก าหนด ในกรณีที่ลกูค้าค้างการช าระหนีเ้กิน 6 เดือนขึน้ไป  
 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 จากวาระ 6 เร่ืองการขออนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์เพื่อจะน าเงินทนุไปใช้เพิ่มความเติบโตในธุรกิจหรือไม่ 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
กรณี บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนโดยออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (Warrant) ของบริษัท

นัน้ หากผู้ ถือหุ้นทุกคนใช้สิทธิทัง้หมด  บริษัทฯ จะได้เงินจากการแปลงสภาพ Warrant ประมาณ 200 ล้านบาท 
ซึ่งเงินจ านวนนี ้ บริษัทฯ ใช้ส ารองเก็บไว้   โดยหากจะน าเงินดงักล่าวไปลงทุนในธุรกิจอาจยงัไม่เพียงพอส าหรับ
การลงทุน จึงไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน  เพื่อน าไปด าเนินการลงทุนในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ 
ส่วนเงินเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 500 ล้านบาท ตามที่ขอไว้นัน้ จะใช้ส ารอง 
ส าหรับกรณีหากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะส ารองในการบริหาร
ด้านการเงิน แบบระมดัระวงั ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ 
 

นายปริญญา เธียรวร ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 การลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด  ปัจจุบนัมีสถานการณ์เป็น
อย่างไรบ้าง 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  ธุรกิจศนูย์การค้าของบริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั ในสว่นของ ศนูย์การค้า สยามพารากอน สยาม
เซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอร่ี ในภาพรวมศูนย์การค้าในเมืองทัง้หมดถูกกระทบไปมากพอสมควร เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงมาก  แต่ยังไม่ถูกกระทบหนักมาก
เท่ากบัศนูย์การค้า MBK Center  ส่วนไอคอนสยาม ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  โดยในส่วนของศูนย์การค้าที่อยู่
ชานเมือง ได้แก่ ศนูย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จะได้รับผลกระทบในช่วงที่รัฐบาลประกาศสัง่
ปิดศนูย์การค้าเท่านัน้ แต่เมื่อเปิดให้บริการก็มีผู้ใช้บริการกลบัมาใช้บริการใกล้เคียงกบัภาวะปกติ 
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นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 1. ตามที่ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ก่อน ทางผู้บริหารมีแจ้งว่าส่วนหนึ่งของโรงแรม
จะจดัท าเป็นอพาร์ทเม้นท์  เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม อยากทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง  
 2. จ านวนห้องพักที่เหลืออยู่ของทางโรงแรม คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาว่าจะน าเข้า
ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกนั หรือไม่ 
 3. กลุ่มธุรกิจโรงแรม มีแผนจะท าเป็นสถานที่พักทางเลือก เพื่อการกักกันแห่งรัฐ (Alternative 
State Quarantine) หรือไม่ 
 4. รายได้จากธุรกิจประมลูรถยนต์พิจารณาแล้วไม่ค่อยเติบโต แต่ที่บริษัทอ่ืนๆ กลบัดเูติบโตมาก 
อยากทราบว่ามาจากสาเหตใุด 

 5. การลดค่าเช่าให้กับผู้ เช่าศูนย์การค้า MBK Center จะยังคงลดให้ผู้ เช่าคร่ึงหน่ึงจนถึงสิน้ปี
หรือไม่ หรือได้มีการปรับขึน้ค่าเช่าแล้ว 
 6. สญัญาเช่าพืน้ที่ของห้างสรรพสินค้าโตคิว บริษัทฯ จะยืดเวลาให้ห้างสรรพสินค้าโตคิวอยู่ต่อ
หรือไม่ อย่างไร และประเด็นที่ทางห้างสรรพสินค้าโตคิว  ยกเลิกสญัญาเช่าโดยการบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนเวลา 
1 ปีนัน้ มีแผนด าเนินการปรับหรือไม่อย่างไรบ้าง 
 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตอบค าถาม ดงันี ้ 

1.   โดยโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส มจี านวนห้องทัง้หมดประมาณ 455 ห้อง โดยมีการจดัท าห้องพกั
โรงแรมบางส่วนเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ประมาณ 60 ห้อง ท่ีชัน้ 9 -14 ของโรงแรม  โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่าน
มาหลงัจากเปิดโรงแรมใหม่ ยงัไม่มีผู้ใช้บริการมากนกั เนื่องจากมีการแข่งขนักนัสงูและต้องใช้เวลาในการท า 
การตลาดพอสมควร และมีปัญหาเร่ืองการแข่งขันด้านราคาสูงกับโรงแรมอ่ืนๆ  รวมถึงโรงแรมก็มีแผนในการ
บริหารจดัการ  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง  

2. การเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตอนนีท้างโรงแรมได้เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว แต่
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยท่ีเข้ามาพกัในกรุงเทพฯ มกัจะหาที่พกัราคาที่ไม่สงูมาก  ทางโรงแรมมีปรับลด
ราคาลงมาเช่นกัน  เมื่อเทียบกบัโรงแรมในระดบัเดียวกนั แต่ไม่สามารถจะปรับลดราคาให้ลงไปจ านวนมากได้  
เนื่องจากไม่คุ้มค่ากบัค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งแตกต่างกบัโรงแรมในต่างจงัหวดัท่ีสามารถปรับราคาลงมา
ได้มากพอสมควร 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการปรับโรงแรมให้เป็น Alternative State Quarantine 
เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับลูกค้าเดิมที่พักอยู่ผนวกกับสถานที่ตัง้ของโรงแรมอยู่บริเวณศูนย์การค้าจึงไม่
เหมาะสม นอกจากนีส้ าหรับโรงแรมในพืน้ที่ต่างจงัหวดัอาจยงัเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนมากกบัชุมชนในพืน้ที่ และ
องค์กรในพืน้ที่ เช่น องค์การบริหารสว่นต าบล (“อบต.”) ก็แสดงความไม่เห็นด้วย 
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถามดงันี ้
4. ธุรกิจประมูลรถของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึน้จากเดิมมาก  โดยภาพรวมของธุรกิจยัง

สามารถเติบโตได้ดี ไม่ได้น้อยกว่าบริษัทอ่ืนๆ   และขอรายงานเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจโรงแรมที่มีตัวเลข
ค่าใช้จ่ายสงูตามที่ปรากฎในรายงานนัน้  ในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563 ยงัไม่ได้รับรู้สว่นลดค่าเช่าท่ีส านักงาน
จัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งไม่สามารถลดลงได้ภายในครัง้เดียว 
โดยต้องทยอยรับรู้สว่นลดดงักลา่ว   
  5. ค่าเช่าพืน้ที่ในศูนย์การค้า MBK Center เฉลี่ยจนถึงปัจจุบันยังปรับลดให้กับผู้ เช่าประมาณ 
50%  โดยอาจมีการปรับลดจนถึงสิน้ปี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระให้กับผู้ เช่าศูนย์การค้า  แต่ในอนาคตหาก
เป็นไปได้อาจขอความร่วมมือจากผู้ เช่า ในการพิจารณาปรับขึน้ค่าเช่าส าหรับผู้ เช่าบางรายที่สามารถด าเนินการได้   

 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามท่ี 6  ดงันี ้
            สว่นของห้างสรรพสินค้าโตคิว ได้มีการเจรจาเร่ืองยดึเงินค่ามดัจ า และรายรายละเอียดเร่ืองอื่นๆ 
ร่วมด้วย ซึง่บริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบดงักลา่วบ้าง แต่อย่างไรก็ตามในระยะหลงัห้างสรรพสินค้าโตคิว  อาจไม่ใช้
ไฮไลท์หลกัในการดงึดดูผู้ใช้บริการทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดงันัน้ จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปรับ 
ปรุงพืน้ที่ดงักลา่วนีใ้ห้ดีขึน้ 
 

นางสาวพจนรินทร์ แก้วมณี ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 ตารางงบก าไรขาดทนุ ในสว่นของธุรกิจอาหารมีผลประกอบการค่อนข้างดี ดงันัน้ บริษัทฯ น่าจะ

สามารถมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านอาหารเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ ปัจจบุนัมีการันตีร้านอาหารโดยมิชลินสตาร์ เพื่อ
ดงึดดูนกัท่องเที่ยว หรือกลุม่ผู้ใช้บริการอ่ืนๆ เข้ามา  เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ทัว่โลกยอมรับจะเป็นไปได้มากน้อย
อย่างไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างก าไรมากขึน้ 

 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม  ดงันี ้
  ธุรกิจอาหารทางบริษัทฯ อาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งต่างกับการด าเนินธุรกิจข้าว  
โดยธุรกิจอาหารมีการแข่งขันกันท่ีสูงมาก  โดยการท าศูนย์อาหารนัน้ ปัจจุบนัได้มีการเปิดให้บริการจ านวน 2 
แห่ง ได้แก่ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค ชัน้ 6 ศนูย์การค้า MBK Center และ สามย่านฟู้ดเลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค 
ซึ่งตัง้อยู่ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยยังมีก าไรไม่สูงมาก  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจ านวนน้อยมาก  ดังนัน้ การสร้างธุรกิจที่พึ่งพาต่างชาติมากจึงยังไม่เหมาะในช่วง
สถานการณ์นี ้  รวมทัง้ธุรกิจศนูย์อาหารก็มีคู่แข่งท่ีเพิ่มจ านวนมากขึน้  และคนไทยส่วนหน่ึงก็เปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค ท าให้บริษัทฯ ต้องมกีารพฒันาแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 

นายศิริชัย ธนลาภเจริญ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
  สญัญาเช่าศนูย์การค้า MBK Center กบัทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อยากทราบว่าหลงัจาก 13 ปี
ไปแล้ว จะมีการต่อสญัญากนัหรือไม่ และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต รวมถึงมีความเสี่ยงในการต่อสญัญาเช่า
มากน้อยอย่างไร 
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ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม  ดงันี ้
 ตอนนีย้ังไม่ได้วางอยู่ในแผนธุรกิจว่า จะมีการต่อสัญญากับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาอีกนานพอสมควร ซึง่มโีอกาสที่จะต่อสญัญาค่อนข้างสงู ซึง่ทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ไม่น่าจะเข้ามาบริหารงานเอง  โดยสญัญาเช่าใหม่นีไ้ม่ได้ระบุว่าจะต้องมีการเจรจากันก่อน เหมือนสญัญาเช่า
ฉบบัแรก ซึง่อาจจะท าการเปิดประมลูราคา  โดยทาง MBK น่าจะมีความได้เปรียบในการแข่งขนัการประมลูนี ้ 
 

  มีผู้ เข้าร่วมประชมุท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาหรือไม่ครับ   
(หากมีตาม พ.ร.บ.มหาชนจ ากัดจะต้องมีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุ้นทัง้หมด คือ 564,974,333.33 หุ้น เสนอให้พิจารณา ที่ประชุมจึงจะพิจารณาได้) 
 

 ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมอบความไว้วางใจให้  
คณะกรรมการบริษัทฯในการด าเนินธุรกิจ    
 

   ในท้ายที่สดุนี ้หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม   หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานที่ประชมุ จึง
กลา่วปิดประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา  15.34  น. 

 

 

      ลงชื่อ            ประธานที่ประชุม 
(นายบันเทิง  ตันติวิท) 

 

    ลงชื่อ         เลขานุการท่ีประชุม 
  (นายอภชิาติ  กมลธรรม) 

          ผู้บันทกึการประชุม 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 

วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 

 1. ตามข้อบงัคบัข้อ 17. ของบริษัทก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นทุกปี กรรมการของ
บริษัทต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้
พอดีหนึ่งในสาม  ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564   มีจ านวน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายกษมา  บุณยคุปต์,  นายสุวิชญ  โรจนวานิช,  นายสุเวทย์  
ธีรวชิรกุล  และนายหัชพงศ์  โภคัย 
   2.  หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องส าเร็จการศึกษา
ไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี   และได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
บริษัท 
    3.  ค านิยามและคณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
        ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั(มหาชน) ได้ก าหนดนิยาม
กรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ก าหนดไว้  
     คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี ้ 
    1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตัง้ 
ทัง้นี ้  ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการ   ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน  
ลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทาง  
ธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตัง้ 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ   และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม   หรือหุ้นส่วนของ
ส านักงานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน   ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   
   คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว  
เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายกษมา   บุณยคปุต์,  นายสวุิชญ   โรจนวานิช,  นายสเุวทย์  
ธีรวชิรกุล  และนายหัชพงศ์  โภคัย    เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้นายนายกษมา   
บุณยคปุต์,  นายสวุิชญ   โรจนวานิช,  นายสเุวทย์  ธีรวชิรกุล  และนายหชัพงศ์  โภคยั  กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ต่อไปอีก    ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทัง้ 4 ท่าน  มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท  สามารถที่
จะช่วยพฒันาบริษัทได้   เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท    โดยเห็นว่าการเลือกตัง้ นายกษมา  บณุยคุปต์  
นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  และนายหัชพงศ์  โภคัย   ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการ
เช่นเดียวกบับริษัทไม่ท าให้บริษัทเสียหาย 

ทัง้นี ้ การเลือกตัง้บุคคลดงักล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว   เห็นว่ามีคณุสมบติัที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  ส่วนนายกษมา 
บุณยคุปต์   ที่เสนอชื่อเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระนัน้ นายกษมา  บุณยคุปต์ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระของบริษัทมานานเป็นเวลา 3 ปี  และนายสวุิชญ   โรจนวานิช ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของ
บริษัทมานานเป็นเวลา 2  ปี  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง   ซึ ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ว   เห็นว่าบุคคลดงักล่าวที ่เสนอชื ่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเชี ่ยวชาญในหน้าที ่ของ
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   จึงขอ
เสนอให้นายกษมา  บุณยคปุต์  และนายสวุิชญ  โรจนวานิช  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
อีกเป็นเวลา 3 ปี  โดยจะครบวาระในปี พ.ศ.2567และเมื่อครบวาระจะรวมการด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระของนายกษมา  บุณยคปุต์  เป็น 6  ปี  และนายสวุิชญ  โรจนวานิช เป็น 5 ปี   

โดยผู้ ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการ มี ประวัติและ
คณุสมบติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 
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ประวัติและคณุสมบัติกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 
 

      

  ชื่อ-นามสกุล        นายกษมา  บุณยคุปต์ 
   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
  อายุ                       59  ปี 
  วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ   วนัที่  1  มิถนุายน 2561 
  จ านวนปีที่เป็นกรรมการ              3  ปี    
 

 ประวัติการศึกษา    - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

          มหาวิทยาลยับริดจ์พอร์ต  รัฐคอนเนตทิคตั  
            ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

  ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2547  - หลกัสตูร Directors Certification Program  (DCP) 

 

   การถือหุ้นบริษัทฯ     - ไม่มี - 
 

 มีความเชี่ยวชาญ      - ด้านการบริหารจดัการ  การบญัชี  การเงิน 
 

  ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ก.ค. 2562- ปัจจบุนั    - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ MBK 

เม.ย 2561 - มิ.ย.2562 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ MBK 
ปี 2561- ปัจจบุนั  - ประธาน คณะกรรมการยทุธศาสตร์และการลงทนุ 

 บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2557 - 2560 - ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 

 บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2557 - 2559 - กรรมการ คณะกรรมการก ากบัยุทธศาตร์และการปฏิรูป 

บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2547 – 2557 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บรษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 
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  กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2557 - 2560 - กรรมการ คณะอนกุรรมการกลัน่กรองแผนการแก้ไข 

 ปัญหารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
- กรรมการอิสระ  คณะกรรมการก ากบัการด าเนินงาน 
 และคณะกรรมการการลงทุน  
 กองทนุวายภุกัษ์ และ กองทนุวายภุกัษ์ 1 

ปี 2557 - 2559 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 
 

 

สถานภาพ   เป็นกรรมการในบริษัท  ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ซึง่ประกอบธุรกิจโรงแรม  โดยการเป็น 
 กรรมการในบริษัทดงักลา่วที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัท มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563    
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 91.6) 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชมุคณะกรรมการดแูลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ประวัติและคณุสมบัติกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล        นายสุวิชญ  โรจนวานิช 
                              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
              
อายุ                   63  ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ   วนัที่  1 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ              2  ปี    
 

ประวัติการศึกษา   - ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร 
             มหาวิทยาลยั นอร์ท เท็กซสั อเมริกา 
    - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

                              ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
      ปี 2555  - หลกัสตูร Directors Certification Program  (DCP)
   
     การถือหุ้นบริษัทฯ    - จ านวน  289,000 หุ้น คิดเป็น  0.017% ของหุ้นที่มีสิทธิ 
                                    ออกเสียงทัง้หมด 
 

      มีความเชี่ยวชาญ     - ด้านการบริหารจดัการ  การบญัชี  การเงิน 
 

      ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
     กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2562 - ปัจจบุนั       - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ MBK 
 

   กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561 - ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
ปี 2558 - 2560 - ผู้อ านวยการส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ 

  ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั 
ปี 2557 - 2558 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั 

  ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
ปี 2556 - 2557 - ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี ้

  ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั 
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หมายเหตุ  ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการหรือมีสภาพเช่นเดียวกบับริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563    
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชมุคณะกรรมการดแูลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ประวัติและคณุสมบัติกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล       นายสุเวทย์   ธีรวชิรกุล 
                             กรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการ 
 
อายุ                      62 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ    วนัที่  1 พฤศจิกายน 2543 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  20  ปี    
 

ประวัติการศึกษา     - ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 
      Wagner College, นิวยอร์ค  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     - หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู 
      สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
     - หลกัสตูรนกับริหารยทุธศาสตร์การปอ้งกนั และ 
      ปราบปรามการทจุริตระดบัสงู   
      สถาบนัการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
      สญัญา ธรรมศกัด์ิ (นยปส.) 
     - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
      สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
     - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ 
      สถาบนัวิทยาการการค้า  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
      (TEPCoT) 
 

  ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ปี 2553   - หลกัสตูร Successful Formulation & Execution  
         of Strategy  (SFE) 

ปี 2549   - หลกัสตูร Audit  Committee Program (ACP) 
ปี 2544  - หลกัสตูร Directors Certification Program  (DCP) 

 

    การถือหุ้นบริษัทฯ     - จ านวน  1,463,500 หุ้น คิดเป็น  0.086% ของหุ้น 
         ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
 

 มีความเชี่ยวชาญ      - ด้านการบริหารจดัการ  การบญัชี  การเงิน และการลงทุน 
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  ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2545 - ปัจจุบนั    - กรรมการ  กรรมการบริหารและกรรมการผู้อ านวยการ  MBK 

ปี 2552 - ปัจจบุนั  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MBK 
ธ.ค.2560 - ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการบริษัท 

  บริษัท  ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2552 - ปัจจบุนั  - รองประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัท  ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท  ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย. 2562 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 
มิ.ย.2563 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท เกียรติธนาขนสง่ จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2560 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยรุ่งยู่เนี่ยนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2548 - ปัจจบุนั - กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บริษัท ไทยรุ่งยู่เนี่ยนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2548 - 2560 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ไทยรุ่งยู่เนี่ยนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2550 - 2562 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2550 - ก.ค.2561   - ประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัท โรงแรม รอยลัออคิด  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2543 - 2550 - กรรมการบริหาร 

บริษัท โรงแรม รอยลัออคิด  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  

  กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2546 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2546 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ 

               ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK 
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สถานภาพ  เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั(มหาชน)  ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ  
  บริษัท สยามพิวรรธน์  จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เป็นบริษัท ย่อยของบริษัท MBK  
 ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัท  มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท    
 

หมายเหตุ  ปัจจบุนัเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563    
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชมุคณะกรรมการดแูลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ประวัติและคณุสมบัติกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล นายหัชพงศ์   โภคัย 
                           กรรมการ  
 
อายุ 60  ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ     วนัที่ 1 พฤศจิกายน  2543 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ                20  ปี  
 

ประวัติการศึกษา      - ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

       มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ 
    
     ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   ปี 2547  - หลกัสตูร  Directors Accreditation  Program (DAP) 
 

    การถือหุ้นบริษัทฯ      - ไม่มี - 
 

      ความเชี่ยวชาญ         - การบริหารจดัการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
  

   ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
   กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2543 - ปัจจุบนั    - กรรมการ MBK 
    
  กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2546 - ปัจจุบนั    - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
               ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ MBK 
ปี 2543 - 2550 - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากดั 
ปี 2542 - 2547  - กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  

สถานภาพ  เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั(มหาชน)  ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ซึง่เป็น 
 บริษัทย่อยของบริษัท MBK   ที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัท มิได้ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 แก่บริษัท   
 

หมายเหตุ  ปัจจบุนัเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563    
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชมุคณะกรรมการดแูลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทน และบ าเหน็จคณะกรรมการของบริษัท 
 

ข้อมูลค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการ ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

 เบีย้กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 
(บาท) 

คณะกรรมการ 2,028,125 1,999,125 565,632.12 
คณะกรรมการบริหาร  1,181,250  
คณะกรรมการตรวจสอบ 472,500 630,000  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 145,000  

รวม 2,500,625 3,955,375 565,632.12 
 

รวมเบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม  6,456,000 บาท  สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 565,632.12 บาท รวมทัง้สิน้
เป็น 7,021,632.12 บาท 
 

หมายเหตุ   ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  มีมติอนุมติัเบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม จ านวน 3,500,000 บาท  
สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 1,600,000 บาท รวมทัง้สิน้เป็น  5,100,000 บาท 

 

ข้อมูลค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการ ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
ท่ีจะเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติ ดังนี ้

 

 เบีย้กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 
(บาท) 

คณะกรรมการ 1,947,000 1,947,000 1,200,000 
คณะกรรมการบริหาร  1,050,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ 420,000 560,000  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 840,000  
ส ารองค่าตอบแทนกรรมการ 236,000 400,000 

รวม 2,367,000 4,633,000 1,600,000 
 

จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ เบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม 7,000,000 บาท สิทธิและ
ประโยชน์อื่นๆ 1,600,000 บาท รวมทัง้สิน้ 8,600,000 บาท 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2564 
 

• แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ชุดเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ตามรายนามดังต่อไปนี ้
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ใบอนุญาต 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท 

1 นางกิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 4496 2 ปี (ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค. 2562 - 2563) 
2 นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 3972 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
3 นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 4807 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
4 นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 5872 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

 

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนีผู้้สอบบญัชีตามรายชื่อข้างต้นนัน้ ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม 

•   จ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี 
     ส าหรับงบการเงินปี 2564 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 2,154,268 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พนัสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดย
เปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบญัชีกบัปีก่อน ดงันี ้
 
 

    
 

 
 
 
 
 

 

•  ความสัมพันธ์กับบริษัท  
ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้แต่งตัง้ ไม่มีความสมัพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างไร                    
                                                                                                        

 
 

ค่าตรวจสอบบัญชี 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ไตรมาสที่ 1 291,508 302,353 

ไตรมาสที่ 2 291,508 302,353 

ไตรมาสที่ 3 291,507 302,354 

ค่าตรวจสอบประจ าปี 1,279,745 1,360,590 

รวม 2,154,268 2,267,650 
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•   การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
    เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกบับริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) บริษัทจึงแต่งตัง้ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2564 
 

 บริษัทมีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบญัชี  และประสานงานกบัผู้สอบ
บญัชีหลกัของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้สงักัดส านักงานสอบบญัชีเดียวกัน 
เพื่อที่จะท าให้มัน่ใจได้ว่า งบการเงินถกูจดัท าได้ทนัตามก าหนดเวลา 
 

ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอ่ืนของ
ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี และส านกังานผู้สอบ
บญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 
 
 

  ตามที่ บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) (“MBK”) ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/64 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  
MBK-W2  และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงจ านวนหน่วยการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  
MBK-W2 ใหม่ภายหลงัจากผู้ ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2564 
แล้วนัน้   

 

   ทัง้นี ้ ในวนัที่ 23 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัเพื่อใช้ในการค านวนการปรับ
สิทธิของ MBK-W1 แล้ว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงขอรายงานการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ “ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) (“ข้อก าหนด สิทธิฯ”)” ที่ก าหนดไว้ 
 

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 
1.1  การลดทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 2,262,719,920 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,762,719,920 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย จากการ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น    

1.2  การเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,762,719,920 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหม่  2,332,784,733  บาท  โดยการออกหุ้นสามญั จ านวน  570,064,813  หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตรา
ไว้(บาท) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการ
ใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 70,064,813 1.00 70,064,813 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

หุ้นสามญั 500,000,000 1.00 500,000,000 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 

 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย/ 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

1) เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท เอ็ม บี 
เค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

MBK-W1” หรือ 
“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่จ านวนไม่เกิน 
1,805,244 หุ้น 

 

อตัราการใช้สิทธิ
(เดิม) ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 
หุ้น 
 
อตัราการใช้สิทธิ
(ใหม่) ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 

หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 
1.0329 หุ้น 
โปรดดหูมาย
เหต ุ2) 

ราคาใช้สิทธิ 
(เดิม) 

เท่ากบัราคา  
3 บาท 

ราคาใช้สิทธิ 
(ใหม่) 

เท่ากบัราคา 
2.9045 บาท
ต่อหุ้น โปรดดู
หมายเหต ุ2) 

 

การใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W1 
จะเป็นไปตามเง่ือนไข
ของการใช้สิทธิทีร่ะบุ
ในข้อก าหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของ   
ผู้ออกใบส าคญัแสดง

สิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท เอ็ม บี 
เค จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) 
(“ข้อก าหนด สิทธิฯ”) 

โปรดดหูมาย
เหต ุ1) 

2) เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W2” หรือ 
“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ที่
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุ้น 

หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่จ านวนไม่เกิน 
68,259,569 หุ้น 
 

อตัราการ
จดัสรร: 25 หุ้น
สามญั ต่อ 1 
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ (ในการ
ค านวณสิทธิที่
จะได้รับจดัสรร
ใบส าคญัแสดง 
สิทธิของผู้ ถือหุ้น
แต่ละรายนัน้  

ใบส าคญั
แสดง 

สิทธิ MBK-W2 
ไม่คิดมลูค่า 
(ศนูย์บาท) 

โดย 
มีราคาใช้สิทธิ 
เท่ากบัราคา  

3 บาท 
 

การใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W2 
จะเป็นไปตามเง่ือนไข

ของการใช้ 
สิทธิทีร่ะบใุน

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

โปรดดหูมาย
เหต ุ3) 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย/ 
ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

  
หากเกิดเศษจาก
การค านวณตาม
อตัราการจดัสรร 
ให้ปัดเศษนัน้

ทิง้) 

 และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 2 (MBK-W2) 
(“ข้อก าหนด สิทธิฯ”) 

 

 

หมายเหตุ : 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  3/64 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2564  เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,832,784,733 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่เกินจ านวน 70,064,813 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท  และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวตามรายละเอียดดงันี ้ 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน  1,805,244 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ MBK-W1  

2) บริษัทค านวณราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
MBK-W1 (ใหม่) ภายหลงัจากทราบจ านวนการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2564  

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (MBK-W2) จ านวนไม่เกิน  68,259,569 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 25 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ (ในการค านวณสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณ
ตามอตัราการจัดสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้)  โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีได้ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิและมีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากบั 3 บาท (“ราคาใช้
สิทธิ”) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2”) บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2   ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 62 – 67 
 

อน่ึง บริษัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายชื่อในวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 (Record Date)  ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิ
ดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัการได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ (ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 (ข)  ด าเนินการและ
ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  รวมถึงหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ (ค)  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2  ในครัง้นี ้
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4) การด าเนินการของบริษัท  กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 
4.1  ในกรณีท่ีต้องมีการปรับอตัราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  

  MBK-W1 หรือข้อก าหนดสิทธิ MBK-W2 อนัเป็นผลให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นท่ีจะได้รับตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
   MBK-W1 หรือตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  MBK-W2 ให้ตดัเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ 

4.2  ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ให้ตดัเศษของหุ้น 
ดงักล่าวทิง้ 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก ่
ประเภท 
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ 
ทนุช าระแล้ว 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั ไม่เกิน 500,000,000 29.40 - 

หมายเหตุ :  ร้อยละต่อทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate    ทัง้นี ้ 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีท่ีบริษัท จดัประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป  หรือภายในวนัท่ี 
กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป   ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะ 
ถึงก่อน 

 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330     โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข การ
ขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1 การด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว 

รวมทัง้การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหลกัทรัพย์ของเข้าจดทะเบียน ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้
4.2.1 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ทัง้จ านวนที่ออกไว้แล้ว และที่

เพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 
4.2.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็ม บี เค (มหาชน) ครัง้ที่ 2  (MBK-W2) 

 ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น  
4.2.3  หุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ MBK-W2 
 

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และ การใช้เงนิทุนในส่วนท่ีเพิ่มทุน 
5.1 ลดทนุเพื่อตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
5.2 บริษัทจะออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน  1,805,244 หุ้น เพื่อรองรับการ

ปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม   
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5.3 การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 จ านวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย  เพื่อให้บริษัท
มีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายกิจการ และ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทในอนาคต   
 

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคลอ่ง  เพื่อใช้ในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิและเป็น 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่อง จากการที่บริษัทจะสามารถน า
เงินทนุที่ได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิไปด าเนินการต่างๆ 

 นอกจากนี ้ ผู้ ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 และ/หรือ  MBK-W2 
จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัททัง้หมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุ  ผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการ
เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิส าคัญแสดง MBK-W2 ครบทัง้
จ านวนดงักล่าว แต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือ
หุ้นเฉพาะสว่นของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ดงันี ้
 

Control Dilution 
  =     จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + 
   จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 

=  68,259,569 / (1,706,489,234 + 68,259,569) 
=  ประมาณร้อยละ 3.85 

 

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ครบทัง้จ านวน แต่ผู้ใช้
สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 3.02* 
บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 13.89 บาทต่อหุ้น ซึ่งค านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 
10 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (วนัที่ 3 มีนาคม 2564) 

 

* ค านวณจากราคาตลาด 13.89 บาท ลบราคาตลาดหลงัเสนอขาย 13.47 บาท หารด้วยราคา  
  ตลาด 13.89 บาท 
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ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ  
     x จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ /  
     (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดง 
     สิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 
   =  (13.89 x 1,706,489,234) + (3 x 68,259,569)/  
    (1,706,489,234 + 68.259,569) 
    =  13.47 บาท 
 

Price Dilution 
=  ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 
=  (13.89 – 13.47) / 13.89 
=  ประมาณร้อยละ 3.02 

 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 
  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ครบทัง้จ านวน จะ

เกิดผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่ งของก า ไรเฉพาะส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 MBK-W2 ประมาณร้อยละ 3.85* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้ นก่อนการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย ค านวณจากสตูรดงัต่อไปนี ้

 

  Earning Per Share Dilution  
  =   (Earning Per Share ก่อนจดัสรร* – Earning Per Share หลงัจดัสรร**) / Earning Per   
       Share ก่อนจดัสรร  

  =   (0.11238 – 0.10805) / 0.11238 
  =   ร้อยละ 3.85 
 

* Earning Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว หรือเท่ากบั  
  191,768,094 / 1,706,489,234  
 

** Earning Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสทุธิ/ (จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับ 
    ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ หรือเท่ากบั 191,768,094 / (1,706,489,234+ 
    68,259,569) 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

• วนัประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 3/64 3 มีนาคม 2564 

• วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W2 (Record Date) 

25 มีนาคม 2564 

• วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  21 เมษายน 2564 

• วนัจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบยีน และแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับการอนมุตัิจาก
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  

• น าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

• การเสนอขายหุ้นแบบมอบอ านาจทัว่ไปให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม  ก าหนดขึน้ภายหลงัจากได้รับการอนมุตัิจากที่
ประชมุสามญัสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564  

 
 
 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

 

ลงนาม...................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
               (นายสเุวทย์  ธีรวชริกลุ) 
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สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ

ของ 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (MBK-W2) 

 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ                 : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ                      
 

: ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
และสามารถเปลี่ยนมือได้ 

วิธีการจดัสรร                                           : • จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
(“บ ริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้ น  โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราสว่น 25 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

• ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของ 
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัรา
การจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มี
อ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดรายละเอียดการใช้สิทธิจองซือ้และข้อก าหนดและ
เง่ือนไขที่จ าเป็นอื่นต่อไป 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ                       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน  68,259,569 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย                            : 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ                      :  ไม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อ 
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 68,259,569 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  

อตัราการใช้สิทธิ                                       : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั                     : 3 บาท 
คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท า
การแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ ก าหนดราคาใช้สิท ธิและ
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง  
ทัง้นี ้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต ่า
กว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 
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วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ                        : คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณาก าหนด โดยบริษัท
คาดว่าจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 
2564 

ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ               : ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, 
พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตลุาคม, 
พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิในกรณีที่วนัใช้สิทธิตรงกับวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลื่อน
ก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการถัดไป ทัง้นี ้บริษัทคาด
ว่าวนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัที่ 15 กรกฎาคม 2564 
ทัง้นี ว้ันครบก าหนดการใช้สิท ธิครัง้สุดท้ายจะตรงกับวันที่
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 มีอายคุรบ ในวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2567 (มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ) 
และในกรณีที่วันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของ
บริษัทให้เลื่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป   
คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 
หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท า
การแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้ก าหนดวนัครบก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้ายและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ               : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั
ท าการก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจ านง ระหว่างเวลา 9.30 
น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย  
เม่ือผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 แล้วการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักลา่วไม่สามารถเพิกถอนได้ 
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เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

: เม่ือมกีารด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการ
ใช้สิทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิแทนการ
ปรับอตัราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่จะระบุ
ไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (MBK-W2) 
(“ข้อก าหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 (4) 
(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่
เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ                : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ              : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก              
การใช้สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วตัถปุระสงค์ของการออกใบส าคญั            
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะ 
ได้รับจากการจดัสรรหุ้นสามญัที่ 
ออกใหม่ในครัง้นี ้

: เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลซึ่ง
จะมีผลท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียน และ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

ประโยชน์ที่ ผู้ ถือหุ้ นจะได้ รับจากการ          
เพิ่มทนุ 

: ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิและเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถน า
เงินทุนที่ ได้ รับจากการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัทตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไปด าเนินการต่างๆ 
นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W2 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัททัง้หมด เช่น 
สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น
และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  : 
 

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  ในครัง้นี ้ จะมี
สิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าของบริษัททุก
ประการ  โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ MBK-W2 จะเร่ิมตัง้แต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วส าหรับหุ้นสามญั
ใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 และนายทะเบียนของบริษัทได้
ลงทะเบียนหุ้ นที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 นัน้แล้ว 
 

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  มีรายละเอียด
ดงันี ้

1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิส าคญัแสดง MBK-W2 ครบทัง้
จ านวนดังกล่าว แต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือ
หุ้นเฉพาะสว่นของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ดงันี ้
 

Control Dilution 
  =     จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวน 

        หุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 
=  68,259,569 / (1,706,489,234 + 68,259,569) 
=  ประมาณร้อยละ 3.85 

 

2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ครบทัง้จ านวน แต่
ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 
3.02* บนสมมติฐานราคาตลาดที ่ 13.89 บาทต่อหุ้นซึ ่งค านวณจากราคาปิดถัวเฉลี ่ยถ่วง
น า้หนักย้อนหลงั 10 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วันที่ 3 มีนาคม 2564) 
 

* ค านวณจากราคาตลาด 13.89 บาท ลบราคาตลาดหลงัเสนอขาย 13.47 บาท หารด้วยราคา
ตลาด 13.89 บาท 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ  
     x จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ /  
     (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับ 
     ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 
   =  (13.89 x 1,706,489,234) + (3 x 68,259,569)/  
    (1,706,489,234 + 68,259,569) 
    =  13.47 บาท 
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Price Dilution 
=  ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 
=  (13.89 – 13.47) / 13.89 
=  ประมาณร้อยละ 3.02 

 

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 
  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ครบทัง้จ านวน จะ

เกิดผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งของก าไรเฉพาะส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิ      MBK-
W2 ประมาณร้อยละ 3.85* เม่ือเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดย ค านวณจากสตูรดงัต่อไปนี ้

 

  Earning Per Share Dilution  
  =   (Earning Per Share ก่อนจดัสรร* – Earning Per Share หลงัจดัสรร**) / Earning Per    
        Share ก่อนจดัสรร  

  =   (0.11238 – 0.10805) / 0.11238 
  =    ร้อยละ 3.85 

* Earning Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วหรือเท่ากบั  
  191,768,094 / 1,706,489,234  
** Earning Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสทุธิ/ ((จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับ 
    ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ หรือเท่ากบั 191,768,094 / (1,706,489,234 +  
    68,259,569) 

เง่ือนไขการปรับสทิธิ : 
 ราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ในกรณีที่
มีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
 1. เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออก
แล้วของบริษัท 
 2. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  
 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจอง
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุ้นของ
หุ้นสามญัที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่ว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  
 4. เม่ือบริษัท จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 
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 6. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ ข้อ 1. ถึง 5. ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ด้อยไปกว่าเดิม 
 

 ทัง้นี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิ MBK-W2 
 

เง่ือนไขอื่นๆ : 

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  

(ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2  

(ข)  ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสาร และหลกัฐาน
ดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 และการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2  รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ      MBK-
W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

(ค) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ MBK-W2 ในครัง้นี ้
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 การมอบฉันทะและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

เข้าประชุมด้วยตนเอง 
➢ แสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือหนงัสือเดินทำง  (ส ำหรับ 
 ชำวต่ำงประเทศ) เมื่อลงทะเบียน 
➢ กรณีมีกำรแก้ไขชื่อ-ชื่อสกลุ จำกที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ต้องแสดงหลกัฐำนรับรอง 
 กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวด้วย 

 

การมอบฉันทะ 
 บุคคลธรรมดา 

 (1) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน  
และลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (2) ส่งส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  หรือ  หนงัสือเดินทำง (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ)  ของผู้มอบฉันทะ
และผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 (3) เมื่อลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร  หรือ  
หนงัสือเดินทำง  (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ) 

 

 นิติบุคคลไทย 
 (1) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน  

และลงลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (2) ส่งส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลง

ลำยมือชื่อของนิติบคุคล 
 (3)  เมื่อลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร  หรือ  

หนงัสือเดินทำง  (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ) 
 

    นิติบุคคลต่างด้าว 
(1) หนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลนัน้อำจจะเป็นเอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่ นิติบุคคล

นัน้ตัง้อยู่ หรือโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้    ทัง้นี ้ จะต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกบัชื่อนิติบคุคลผู้มี
อ ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล   เงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดอ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อ  และที่ตัง้
ส ำนกังำนใหญ่  

(2) เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วยและให้
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

 

  บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้   ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและ
ชัดเจนมำให้ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสำมำรถพิจำรณำได้ว่ำจะมอบฉันทะให้
บคุคลอื่นหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทท่ีเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
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   ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

 
    

 
 
 

  
หมายเหตุ 
 ทัง้นี ้ กรรมกำรอิสระทัง้สองท่ำนดงักล่ำวข้ำงต้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวำระที่ 6  เกี่ยวกบักำร
พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรของบริษัท ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้ 

 
 
 
 
 

1. ชื่อ-นามสกุล นำงผำณิต พนูศิริวงศ์     
 ต าแหน่งในบริษัท กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 
 อายุ 73 ปี  
 อยู่บ้านเลขท่ี                             96  หมู่ที่ 3  ถนนวิภำวดีรังสิต  เขตหลกัสี่ 

กรุงเทพมหำนคร   
รหสัไปรษณีย์  10210 

2. ชื่อ-นามสกุล นายประชา   ใจดี 
 ต าแหน่งในบริษัท กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ     

และกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำ         
ค่ำตอบแทน 

 อายุ 66 ปี  
 อยู่บ้านเลขท่ี                             310/171  หมู่บ้ำนชวนชื่นพฒันกำร  

ถนนพฒันำกำร  ซอย 57  แขวงประเวศ 
เขตประเวศ  กรุงเทพมหำนคร 
รหสัไปรษณีย์  10250 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 21 เมษายน 2564 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

โต๊ะลงทะเบียน  (เร่ิมเวลำ 12.30 นำฬิกำ) 

แสดงเอกสำรส่วนบคุคล/หนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้น บมจ.เอ็ม บี เค/ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ประธำนกล่ำวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชมุ 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้ำห้องประชมุ 

ประธำนเปิดประชมุ เวลำ 14.00 นำฬิกำ 

ประธำนเสนอวำระกำรประชมุตำมล ำดบั 

กำรลงคะแนนเป็นแบบเปิดเผย 
กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวำระนัน้ๆ
ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนนส่งให้เจ้ำหน้ำท่ี  

รวมผลลงคะแนน 
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ข้อบังคับในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ของ  

บริษัท เอ็ม บี  เค จ ากัด (มหาชน)   
 

หมวดท่ี 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วัน
สิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนีใ้ห้เรียกว่าการประชุม
วิสามญั 

 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท สามารถด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  ซึ่งอาจ
ก าหนดให้ด าเนินการประชมุผ่าน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจดัให้ผู้ ร่วมประชมุแสดงตนเพื่อ 
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม  และจัดให้ผู้ ร่วมประชุมสามารถ 
ลงคะแนนได้ ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลบั      รวมทัง้จัดเก็บข้อมูลจราจร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลกัฐาน และจะต้องกระท าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ข้อก าหนดหลกัเกณฑ์  และ
วิธีการในการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด    
 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมด  จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั
เมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น   
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไว้นัน้จะเรียกประชุม
เองก็ได้  ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม   ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่า
เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชมุ  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็น
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใด
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบังคับ
ฉบบันี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 31. กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงัต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 
  (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
   (2) อนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
 (3) อนมุติัจดัสรรเงินก าไร 
   (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
   (5)  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท 
 

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานที่  วนั  เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองที่
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองนัน้ ๆ  (ถ้ามี)  และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกบัเอกสารที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า
เจ็ดวนั  ก่อนวนั ประชมุและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวันก่อน
วนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนั 

 

 ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  คณะกรรมการอาจส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ทัง้นี  ้
หลกัเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกบัการสง่หนงัสือนดัประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

 

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ 
 ส านกังานสาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง” 
 

ข้อ 33. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
แทนก็ได้  โดยท าเป็นหนงัสือตามนยัที่กฎหมายก าหนด ยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึง่ประธาน
กรรมการก าหนด ณ  สถานที่ประชุม  ก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  ถ้าการนัน้ได้ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป   แต่ถ้าการประชุมนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าไม่มี 
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 

ข้อ 36. ประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของ
บริษัทว่าด้วยการประชมุ (ถ้ามี)  และให้การประชมุด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้
ในหนงัสือนดัประชมุ  เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ 

 

ข้อ 37. การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน  และไม่ว่า
การออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธีใด  ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ   

             เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้  ในกรณีปกติให้ถือคะแนน
เสียงข้างมาก  ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด  แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

            ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ที่ประชมุจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนน
ได้โดยไม่มีข้อห้าม 
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