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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุมของบริษัท 
เลขที่ 444  ชัน้ 8  อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 

 

 

ก่อนเร่ิมประชุม  
  

 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศตกมล  วรกุล เป็นพิธีกรผู้ด าเนินการประชุม  
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ในเวลา 14.00 น. และก่อนเร่ิมเปิดประชุมได้เรียนชีแ้จง
เบือ้งต้นของการประชมุ ดงันี ้ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื อ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ 
แพร่กระจายในขณะนี ้  บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ ถือหุ้ นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นส าคัญ       
คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้เลื่อนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  จากเดิมก าหนดในวนัพธุที่ 
21 เมษายน  2564  เวลา 14.00  น . ณ  ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส    ดังที่มีหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นแล้ว  เป็นวนัพฤหสับดีที่ 13 พฤษภาคม 2564    โดยเปลี่ยนรูปแบบการจดัประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564   เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์     ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563     และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  และตาม
กฎหมาย หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ทัง้นี  ้ ให้คงระเบียบวาระการประชุมจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น   เมื ่อวันที่ 21 เมษายน 2564  
โดยขอถือเอารายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  และมีสิทธิได้จดัสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ MBK-W2 (Record date) ในวนัที่ 25 มีนาคม 2564  ไว้เช่นเดิม เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้นี  ้ จะท าการถ่ายทอดสดสญัญาณภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex 
Meeting)   ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 444  ชัน้ 8  อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร   โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถยืนยันตวัตน และลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้น าส่งให้กับท่านผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือขอแจ้งเลื่อนและเปลี่ยน
รูปแบบการประชมุฯ ไปยงัผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ 
 

 นางสาวศตกมล  วรกุล  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม ดงันี ้
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➢ มีผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองรวม  30  ราย   นบัจ านวนหุ้นได้  8,661,275  หุ้น 
➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 144  ราย  นบัจ านวนหุ้น

ได้รวม  200,062,885   หุ้ น   โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนมุติั 

➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน เข้าร่วมประชมุรวม 25  ราย  นบัจ านวนหุ้นได้รวม  919,374,862 หุ้น  
➢ รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุจ านวน 199  ราย   

นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  1,128,099,022  หุ้น    
 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม  7,973  ราย ถือหุ้นจ านวน  1,706,489,234  หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 66.1064 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุม จึงขอเปิดประชุม 
 

เร่ิมการประชุม 
 

  นางสาวศตกมล  วรกุล  เรียนเชิญ นายบันเทิง  ตันติวิท  ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม 
 

 ประธานที่ประชุม  กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  และขอเปิด
การประชมุ   โดยขอมอบหมายผู้ด าเนินการประชมุ ดงันี ้  
 

               1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชุมในวาระ 
1 ถึง 4  และวาระที่ 8 ถึง 16       
              2.  นายศุภเดช   พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ด าเนินการ
ประชมุในวาระที่ 5  และวาระที่ 6 

               3  นายกษมา    บุณยคุปต์    ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น ผู้ด าเนินการประชมุในวาระที่ 7 

              4. นายอภิชาติ  กมลธรรม  รองกรรมการผู้ อ านวยการสายกฎหมาย เป็นเลขานุการเพื่อบันทึก
รายงานการประชมุ  
             5 .นางสาวศตกมล วรกุล      เป็นพิธีกรผู้ด าเนินการประชมุ    
 

            นางสาวศตกมล  วรกุล  แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
10 ท่าน ดังนี ้
 

1. นายบนัเทิง    ตนัติวิท      ประธานกรรมการ  
2. นายศภุเดช   พนูพิพฒัน์   รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาค่าตอบแทน 
3.   นายกษมา บณุยคปุต์         กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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4.   นายประชา ใจดี     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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 

 

                  โดยกรรมการที่อยู่ในห้องประชมุ   คือ     นายกษมา บุณยคุปต์       นางผาณิต พูนศิริวงศ์    
นายสุเวทย์  ธีรวชิกุล และ นายหัชพงศ์  โภคัย  ส าหรับกรรมการอีก 6  ท่าน  ร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 กรรมการท่ีเข้าประชมุในครัง้นีจ้ านวน 10 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการทัง้หมด 100% 
 

   ผู้บริหารระดับสูง ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วย  7  ท่าน  ดังนี ้
 1. นายเกษมสขุ    จงมัน่คง   กรรมการผู้จดัการศนูย์สนบัสนนุองค์กร 
        รองกรรมการผู้อ านวยการ  สายการเงินและบริหาร 
  2. นายสมพล   ตรีภพนารถ  กรรมการผู้จดัการธุรกิจศนูย์การค้า  
  3.       นายอภิชาติ      กมลธรรม     รองกรรมการผู้อ านวยการ  สายกฎหมาย 
  4.       นายวิศาล    สิปิยารักษ์  รองกรรมการผู้อ านวยการ  สายบริหารพืน้ที่เช่า 
         และผู้ เช่าสมัพนัธ์ รักษาการรองกรรมการ       
         ผู้อ านวยการสายการตลาด    
  5.      นางสาวยพุาพรรณ์  ปริตรานนัท์    รองกรรมการผู้อ านวยการ   สายตรวจสอบภายใน 
                 6.      นายสาธิต       สายศร  รองกรรมการผู้อ านวยการ   สายปฏิบติัการ 
                  7.      นางชนินทร์ชร   ปรีดีพร้อมพนัธุ์ รองกรรมการผู้อ านวยการ   สายทรัพยากรบุคคล 
 

   โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุม  คือ  นายเกษมสุข จงมั่นคง  นายสมพล ตรีภพนารถ   และ 
นายอภชิาติ กมลธรรม ส าหรับผู้บริหารอีก  4  ท่าน  ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

   ผู้ตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี ้
 

   1.   นายยิ่งยง    เตชะรุ่งนิรันดร์   ผู้สอบบญัชีอิสระ ที่มิได้เก่ียวข้องกบับริษัท  ได้ให้เกียรติเป็นตวัแทน 
ของผู้ ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชมุนี ้   
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                2.    นางกิ่งกาญจน์  อัศวรังสฤษฎ์    ผู้สอบบญัชีของบริษัท   ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุม
ครัง้นี ้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยตอบค าถามจากผู้ ถือหุ้น     
 

                 บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้นเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคณุสมบติัเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่
ประชุมแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตัง้แต่วันที่ 29 กนัยายน  2563  และสิน้สดุวนัที่ 
30 ธันวาคม  2563  แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณา  
   

      นายอภชิาติ  กมลธรรม ชีแ้จงวิธีการประชมุและการลงมติ ดงันี ้
 

 1. การด าเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนงัสือเชิญประชุมเรียงตามล าดับ  
โดยประธานที่ประชมุจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ  โดยการประชมุครัง้นีป้ระกอบด้วย 16 วาระ  
 

 2. การลงมติ ในแต่ละวาระ  เมื่อผู้ ถือหุ้ นซักถามหมดแล้ว  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ  ประธานที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ ดงันี ้
          2.1  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน  เห็นด้วย   หรือไม่เห็นด้วย   หรือ
งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนบัคะแนนเสียงจะนบั 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 
           2.2  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า   เห็นด้วย    หรือไม่เห็นด้วย    หรือ 
งดออกเสียง  ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้  จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้  เว้นแต่
ผู้ รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ   จึงจะสามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้         
          2.3  ในวาระที่ 5 เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตัง้
เป็นรายบคุคล เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   
              2.4   การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชมุจะแจ้งผลการลงคะแนน  โดยระบถุึงสดัส่วน
ที่ลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามข้อปฏิบติัส าหรับการประชมุ  
 

 3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
  3.1 ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะ 
แสดงปุ่ มส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ  

            1.  เห็นด้วย (สีเขียว)            2.  ไม่เห็นด้วย (สีแดง)  
             3.  งดออกเสียง (สีส้ม)         4.  ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ (สีฟ้า) 

                  หากท่านผู้ ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่ก าหนด หรือท าการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนน
เสียงล่าสดุ"  บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลง
ได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน    
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        3.2  กรณีผู้ รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ “ไอคอนผู้ ใช้งาน” 
และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเข้าใช้งานในบญัชีของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ     
      3.3  ผู้ ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาท ี หลงัจากท่ีมีการแจ้งเปิดการลงคะแนน
เสียงของแต่ละวาระแล้วจะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนัน้จะประกาศผลของ
วาระนัน้ให้ที่ประชมุทราบต่อไป 
        3.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ ถือหุ้น
จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนัน้ 
อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ตัดสิทธิของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะใน
การกลบัเข้าร่วมประชมุ หรือลงมติในวาระต่อไป 

 

 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ในที่ประชุม 
4.1  บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม  หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที ่

เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  โดยสามารถซกัถามได้ใน  Q&A แล้วกดส่งค าถามเข้ามาในระบบได้
ตลอดเวลาการประชมุ  ซึง่บริษัทจะน าค าถามมาตอบในช่วงการรอลงคะแนน หรือในช่วงวาระอื่นๆ  

4.2 ในกรณีที่มีค าถามที่เก่ียวข้องในวาระนัน้ๆ ถกูสง่เข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก   บริษัทฯ จะ 
พิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

 

 นายสุเวทย์   ธีรวชิกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   เร่ิมด าเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับ 
มอบหมายจากประธานกรรมการ ดงันี ้ 
 

วาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2563 
 

      นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  
ซึง่จดัประชมุเมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกายน  2563 

 

  โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 14 - 41 
 

   นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปทีละหน้า และหากผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเพิ่มเติม 
 

   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว  ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563    โดยในวาระนี ต้้องมี
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติ   ผลการลงมติในวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เป็นดังนี ้
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,130,733,272  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

           จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,130,733,272 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563  
               ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 2   การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อทราบ 
 

   นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  เรียนที่ประชุมว่า  ในวาระนีข้อเชิญ นายเกษมสุข  จงมั่นคง กรรมการ
ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร และ รองกรรมการผู้อ านวยการ สายการเงินและบริหาร  เป็นผู้ รายงานผล
การด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2563  ให้ที่ประชมุทราบ 
 

               นายเกษมสุข  จงมั่นคง  รายงานผลการด าเนินงาน ดงันี ้
 

 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัในรอบปีบญัชี 2563  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563  ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 
 

 การด าเนินงานของบริษัทฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น  8 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
 1. ธุรกิจศนูย์การค้า 
 2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 3. ธุรกิจกอล์ฟ 
 4. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

5.  ธุรกิจอาหาร 
6.  ธุรกิจการเงิน 
7.  ธุรกิจอื่นๆ  
8. ศนูย์สนบัสนนุองค์กร 
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 1.  ธุรกิจศูนย์การค้า 
 

    โครงการในปัจจุบนั 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ศูนย์การค้า สถานที่ สัญญาเช่า 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญา พ.ศ. 2576 100% 
พาราไดซ์ พาร์ค ถนน ศรีนครินทร์ ปีสิน้สดุอายสุญัญา พ.ศ. 2566 100% 
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 100% 
อาคารพาราไดซ์เพลส ถนน ศรีนครินทร์ ปีสิน้สดุอายสุญัญา พ.ศ. 2580 100% 
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ 
ติวานนท์  

ติวานนท์ กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 100% 

 

อาคารส านักงาน สถานที่ สัญญาเช่า 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญา พ.ศ. 2576 100% 
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 100% 
กลาสเฮ้าส์ รัชดา ถนน รัชดาภิเษก ปีสิน้สดุอายสุญัญา พ.ศ. 2567 100% 

  

 บริษัทร่วม (บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด) 

ศูนย์การค้า สถานที่ สัญญาเช่า 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

สยามเซ็นเตอร์ ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญาพ.ศ. 2608 
48.6% 

สยามดิสคฟัเวอร่ี ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญาพ.ศ. 2608 
สยามพารากอน ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญาพ.ศ. 2608 24.3% 

ไอคอน สยาม 
เจริญนคร 

ริมแม่น า้เจ้าพระยา 
กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 24.3% 

สยามพรีเมียม 
เอาท์เลต 

ลาดกระบงั  ริมทาง
หลวงมอเตอร์เวย์ 

กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 24.8 % 

สยามพิวรรธน์  
ทาวเวอร์ 

ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญาพ.ศ. 2608 100% 
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 2.  ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

  โครงการในปัจจุบนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.   ธุรกิจกอล์ฟ  
 

     โครงการในปัจจุบนั 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรม สถานที่ตัง้ 
จ านวน
ห้อง 

สัญญาเช่า 
สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของ 

ปทมุวนั ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 455 สิน้สดุสญัญา พ.ศ. 2576 100% 
ดสิุตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท กระบี ่ 240 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 100% 
ทินิดี กระบี ่ กระบี ่ 48 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 100% 
ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภเูก็ต ภเูก็ต 45 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 72.90% 

ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอลฟ์ คลบั ปทมุธาน ี 128 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 100% 

ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เกาะลนัตา 
กระบี ่

57 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 100% 

โอลิมปิค ฟิตเนส (ปทมุวนั ปร๊ินเซส) กรุงเทพฯ  1 (สาขา) สิน้สดุสญัญา พ.ศ. 2576 100% 

โอลิมปิค ฟิตเนส (พาราไดซ์ พาร์ค) กรุงเทพฯ 1 (สาขา) สิน้สดุสญัญา พ.ศ. 2566 100% 

โอลิมปิค ฟิตเนส  
(ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลบั) 

ปทมุธาน ี 1 (สาขา) กรรมสิทธ์ิบริษัทฯ 100% 

สนามกอล์ฟ 
จ านวนหลุม 
และพาร์ 

สัดส่วนความ 
เป็นเจ้าของ 

ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) : ภเูก็ต 18 หลมุ พาร์ 72 72.90% 

เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) : ภเูก็ต 18 หลมุ พาร์ 72 72.90% 

ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั (RDGC) : ปทมุธานี  18 หลมุ พาร์ 72 100.00% 

บางกอก กอล์ฟ คลบั (BKGC) : ปทมุธาน ี 18 หลมุ พาร์ 72 100.00% 

ล าลกูกา กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั (LKGC) : ปทมุธาน ี 36 หลมุ พาร์ 72 48.6% 
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 4.   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 

    โครงการในปัจจุบนั  
 

ชื่อโครงการ 
 

มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

 

จ านวนยูนิตทัง้หมด 
 

 พาร์ค ริเวอร์เดล 548 58 

 เดอะ ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์ 1,166 24 

ควอท์ริส 603 14 

ควิน สขุมุวิท 101 2,405 347 
 

 

5.   ธุรกิจอาหาร 
 

   แบ่งประเภทธุรกิจ ดงันี ้
  

5.1 ผลิตภัณฑ์ข้าว  ปริมาณการขายข้าว  (หน่วย : ตนั) 

ประเภท 2563 2562 

• ข้าวขายในประเทศ 36,525 33,119 

• ข้าวสง่ออก 13,558 17,762 

รวม 50,083 50,881 
 

5.2 ธุรกิจศูนย์อาหาร 2 แห่ง 

ศูนย์อาหาร 
ขนาดพืน้ท่ี 
(ตรม.) 

• ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค 3,171 

• สามย่านฟู้ดเลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค 1,275 
  

6.  ธุรกิจการเงนิ 
 

 ด าเนินธุรกิจ ดงันี ้
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      บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ากัด 
➢ การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อซือ้อาคารชดุ (Condominium Loan)  
➢ สินเชื่อธุรกิจที่มีหลกัประกนั เป็นอสงัหาริมทรัพย์ (Asset Finance) ที่มีมลูค่า ตัง้อยู่ในท าเลที่ดี 
    มีศกัยภาพในการพฒันาต่อในเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด  
➢ สินเชื่อประเภท Asset Finance ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2563 มีจ านวนประมาณ 7,511 ล้านบาท  

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี ปี 2562 มีจ านวนประมาณ 6,698 ล้านบาท 
➢ สินเชื่อประเภท Condominium Loan ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2563 มีจ านวนประมาณ 1,352 

ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 มีจ านวนประมาณ 1,528 ล้านบาท 
 

บริษัท ที ลิสซิ่ง จ ากัด 
➢ การให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ โดยให้บริการสินเชื่อรถจกัรยานยนต์ใหม่   
➢ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ขนาดพอร์ตสินเชื่อในปี 2563 มีจ านวนประมาณ 7,217 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีจ านวนประมาณ 7,633 ล้านบาท 
 

7.  ธุรกิจอื่นๆ  
 

 ด าเนินธุรกิจ ดงันี ้
 

     บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด  
➢ ธุรกิจประมลูรถยนต์มือสอง   

➢  ในปี 2563   มีจ านวนรถที่เข้าประมลูส าเร็จประมาณ  43,600 คนั  
 

8.  ศูนย์สนับสนุนองค์กร 
 

 ด าเนินธุรกิจสนบัสนุนงานด้าน Back Office ของธุรกิจในกลุม่ เอ็ม บี เค ประกอบด้วย 10 หน่วยงานย่อย 
ดงันี ้

➢ ด้านบญัชีและงบประมาณ 
➢ ด้านการเงิน 
➢ ด้านจดัซือ้และธุรการ 
➢ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
➢ ด้านทรัพยากรณ์บคุคล 
➢ ด้านกฎหมาย 
➢ ด้านควบคมุโครงการ 
➢ ด้านก ากบัดแูลกิจการ 
➢ ด้านบริหารกลยทุธ์และระบบงาน 
➢ ด้านพฒันาธุรกิจ 
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 ตามธุรกิจที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานปกติ 
                                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ภาพรวมรายได้จากการด าเนินงานปี 2563  มีจ านวน  8,941  ล้านบาท ลดลงประมาณ 26.65% 
จากปี 2562  เกิดจากสาเหต ุดงัต่อไปนี ้
 

➢ ธุรกิจศูนย์การค้า  มีรายได้  2,121  ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนประมาณ  2,113  ล้านบาท 
หรือคิดเป็นประมาณ  49.91%  เนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งท าให้ศนูย์การค้าปิดชัว่คราวในช่วงที่รัฐบาล
ประกาศ ประมาณช่วงเดือนมีนาคม - กลางเดือนพฤษภาคม 2563 และยงัได้ให้สว่นลดค่าเช่าแก่ผู้ เช่า 
 

➢  ธุรกิจโรงแรม  มีรายได้ 523 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,101 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ  
67.80%  เนื่องจากไม่มีนกัท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ 
 

➢ ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจกอล์ฟ มีรายได้ 312 ล้านบาทลดลง ประมาณ 179 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ประมาณ 36.46% สนามกอล์ฟได้รับกระทบที่กระทบหนกัจากสถานการณ์ Covid-19 คือ สนามกอล์ฟที่ภูเก็ต 
เนื่องมาจากกลุ่มลกูค้าเป็นชาวต่างชาติ  

 

➢ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ 951 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 379 ล้านบาท  หรือคิดเป็น
ประมาณ  66.26% เนื่องจากโครงการ ควิน สขุมุวิท 101 ก่อสร้างเสร็จและเร่ิมมีการโอนห้องแล้ว 

 
 

1 ศนูย์การค้า 2,121       24% 4,234       35%

2 โรงแรม 523          6% 1,624       13%

3 กอล์ฟ 312          3% 491          4%

4 อสงัหาริมทรัพย์ 951          10% 572          5%

5 อาหาร 1,761       20% 1,987       16%

6.1 การเงิน-Operation 2,301       26% 2,245       18%

6.2 การเงิน-Investment 462          5% 970          8%

7 อ่ืนๆ 507          6% 61            1%

8 สนบัสนนุ 3              0% 6              0%

รวม 8,941      100% 12,190    100%

ประเภทธุรกิจ 2563 2562
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➢ ธุรกิจอาหาร  มีรายได้  1,761 ล้านบาท ลดลงประมาณ 226 ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ  
11.37%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากรายได้จากราคาขายข้าวลดลงสว่นหนึ่ง และยงัมีการแข่งขนัที่สงูขึน้ และอีก
สว่นถกูกระทบจากการปิดบริการศนูย์อาหาร ตามเหตผุลที่ได้กลา่วไว้ในธุรกิจศนูย์การค้า 
 

➢ ธุรกิจการเงนิ   แบ่งออกเป็น 

• การด าเนินงาน (Operation) มีรายได้ 2,301 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 56 ล้านบาท  หรือ 
คิดเป็นประมาณ  2.49%  

• การรับเงินปันผล มีรายได้ 462 ล้านบาท ลดลงประมาณ 508 ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ 
52.37% เนื่องจากปี 2562 ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษจาก TCAP จึงท าให้สงูกว่าปี 2563  
 

➢ ธุรกิจอื่นๆมีรายได้ 507 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ประมาณ  446  ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ 731.15%  
บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชัน่ จ ากดั  ได้ถูกบนัทึกทางบญัชีเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจากเดิมปี 2562  รับรู้เป็นบริษัท
ร่วมท าให้การรับรู้รายได้มารวมอยู่ในงบการเงินรวม 

 

➢ ศูนย์สนับสนุนองค์กร มีรายได้ 3 ล้านบาท ลดลงประมาณ  3  ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 
50.00%   

 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงนิได้ (EBITDA) 

                                                                                 หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
                                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 ศูนย์การค้า 428          22% 2,042       45%

2 โรงแรม (139)      (7%) 535          12%

3 กอล์ฟ 38            2% 144          3%

4 อสงัหาริมทรัพย์ 303          16% 173          3%

5 อาหาร 40            2% 39            1%

6.1 การเงิน - Operation 510          27% 637          14%

6.2 การเงิน - Investment 462          24% 970          21%

7 อ่ืนๆ 280          15% 48            1%

8 สนับสนนุ (9)          (1%) (12)        0%

รวม 1,913      100% 4,576      100%

ประเภทธุรกิจ 2563
2562

(จัดประเภทใหม่)
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                      ภาพรวม EBITDA ปี 2563  มีจ านวน 1,913 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2,663 ล้านบาท  หรือคิด
เป็น ประมาณ  58.19%  ในส่วนของธุรกิจการเงินถึงแม้รายรับจะมากขึน้    แต่มีการปรับมาตรฐานบญัชีใหม่ตาม 
TFRS 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ท าให้มีการใช้หลกัเกณฑ์การตัง้เงินส ารองหนีส้ญูต่างออกไปจากเดิม และมีการ
ตัง้ส ารองทางบญัชีสงูขึน้จึงกระทบต่อ EBITDA 
 

    ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) 
                  หน่วย : ล้านบาท 

                 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพรวมก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) ปี 2563  มีจ านวน  522  ล้านบาท  ลดลงจาก
ปีก่อน ประมาณ 2,658 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 83.58%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ศนูย์การค้า (588)      (113%) 1,023       32%

2 โรงแรม (308)      (59%) 313          10%

3 กอล์ฟ (44)        (8%) 51            2%

4 อสงัหาริมทรัพย์ 286          55% 156          5%

5 อาหาร 14            3% 9              0%

6.1 การเงิน - Operation 491          94% 624          20%

6.2 การเงิน - Investment 462          88% 970          30%

7 อ่ืนๆ 221          42% 46            1%

8 สนบัสนนุ (12)        (2%) (12)        0%

รวม 522        100% 3,180      100%

ประเภทธุรกิจ 2563
2562

(จัดประเภทใหม่)
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ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
                                     หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 เมื่อ นายเกษมสุข  จงมั่นคง รายงานผลการด าเนินการของกลุ่มบริษัทเสร็จสิน้แล้ว   จึงรายงาน
เพิ่มเติมเก่ียวกบั โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC)  ดงันี ้ 
 

   การด าเนินการขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทจุริต”  (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee – CAC) 

 

➢ MBK ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตัง้แต่วนัที่ 14 ตลุาคม 2559  
➢ MBK ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2562 

     (หมดอายุ 4 สิงหาคม 2565) ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อยื่นขอต่ออายใุบรับรองการ 
  เป็นสมาชิกโครงการ CAC  
 

  ภาพรวมในการด าเนินโครงการ CAC ในปี 2563 
 

➢   บริษัทย่อยของ MBK ได้แก่ บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั จ ากดั   และบริษัท เอ็ม  
    บี  เค เอ็นเตอร์ไพร้ส จ ากดั ได้ผ่านการรับรองสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2564  

➢ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (GCG) คู่มือ 
 จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนกังาน 
 

รายการ 2563 2562 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT) 522 3,180 

     ดอกเบีย้รับ 39 10 

     ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (114) (53) 

     ภาษีเงินได้นติิบคุคล (255) (345) 

ก าไรสุทธ ิ 192 2,792 

     ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย  (43) 8 

ก าไรสุทธส่ิวนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 149 2,800 

หกั ก าไรจากการขายเงินลงทนุ-สทุธิภาษี - (31) 

หกั เงินปันผลรับพิเศษจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั - (533) 

หกั ส่วนแบ่งก าไรจากบ.ร่วม-ก าไรจากการขายทรัยพ์สิน
ด าเนินงาน 

- (250) 

ก าไรสุทธส่ิวนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
   (ไม่รวมรายการพิเศษ) 

149 1,986 
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➢ จดัอบรมนโยบาย GCG และนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (CAC)  
  รวมทัง้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
➢ การรณรงค์สง่เสริม และการสื่อสารนโยบาย GCG และนโยบาย CAC ให้กบัพนกังาน MBK  
 GROUP และก าหนดให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท าแบบทดสอบเก่ียวกบั กฎระเบียบ  
 ข้อบงัคบั นโยบาย CAC เป็นประจ าทกุปี   
➢ ก าหนดให้การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร เผยแพร่จดหมาย 
 และทางเว็บไซต์  สื่อสารให้คู่ค้า ลกูค้า และตวัแทนทางธุรกิจรับทราบ  เพื่อขอความร่วมมือ 
 สนบัสนนุโครงการ CAC 

 

รางวัลการแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 
 

รางวัลด้านองค์กร : 
➢ ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  ระดบัดีเลิศ  5   ดาว โดยสมาคม 

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
➢ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัด้านสขุอนามยั (Amazing Thailand Safety and  

Health Administration – SHA) โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 

➢ ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 
 

รางวัลด้านการจัดการพลังงาน : 
➢ ได้รับการรับรองระบบจดัการด้านพลงังานตามมาตรฐาน ISO50001 : 2018   

 

รางวัลด้านบริการ : 
➢ รางวลัเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard ประเภท 

มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภยัในศนูย์การค้าและประเภทมาตรฐานห้องน า้ 
 

 เมื่อนายเกษมสุข จงมั่นคง  ได้รายงานเสร็จสิน้แล้ว นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุม
ว่ามที่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ 
 

นายอภนัินท์ จิรโกเมศ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1.) แผนการปรับปรุงศนูย์การค้า MBK Center ว่าจะด าเนินการอย่างไร และได้ท าการปรับปรุงไปถึง 

ขัน้ไหนแล้ว 
2.) จากการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ศนูย์การค้า MBK Center ชัน้ 4D, 5D, 6D  เป็น Education Zone คาด

ว่าจะได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีทัง้จากกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และผู้ปกครองที่เข้ามามากขึน้ อยากทราบว่า
ในสว่นของรายได้ค่าเช่าจากสว่นนีเ้ป็นอย่างไรเมื่อเทียบกบัผู้ เช่าเดิม 
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3.) ปัจจบุนั MBK ได้ให้สว่นลดค่าเช่ากบัผู้ เช่าประมาณเท่าไร และการระบาดของ COVID-19 ใน 
ระลอก 2  และ  3 นี ้ ทางบริษัทจะได้รับสว่นลดจากทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือไม่ 
 

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 การจ่ายค่าเช่ากบัทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทางบริษัทฯ สามารถเจรจาเพื่อขอส่วนลดได้หรือไม่ 
จากก าหนดการช าระในเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
1.)  การปรับเปลี่ยนศนูย์การค้า MBK Center โดยเน้นให้เป็นคนไทยมากขึน้จากเดิมที่เป็นลกูค้า

ชาวต่างชาติประมาณ 70%  และคนไทยประมาณ 30%  โดยมีแผนปรับสดัสว่นกลุม่ลกูค้าให้เป็นกลุม่ลกูค้าคนไทย 
60% และต่างชาติ 40% ระหว่างที่รอชาวต่างชาติกลบัมาใช้บริการ ทางศนูย์การค้าได้ปรับปรุงสินค้า และ
ปรับเปลี่ยนร้านค้าบางสว่น  ซึง่คาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 4  

2.)  ส่วนของโซนการศึกษา ปัจจุบนัได้มีสถาบนักวดวิชาส าหรับเด็กเล็กจนถึงเด็กโตที่เ ร่ิมเปิด
ด าเนินการ  ส่งผลท าให้กลุ่มลกูค้าซึ่งที่มีเด็กเล็ก และผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการภายในศนูย์การค้ามากขึน้  ในส่วน
ของค่าเช่าที่ได้รับเมื่อเทียบกบัผู้ เช่าเดิม ก่อนสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีจ านวนไม่น้อยกว่าเดิม   

3.) เร่ืองสว่นลดค่าเช่าที่ได้รับจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เดิมได้รับสว่นลดประมาณ 45%  ของค่า
เช่าทัง้หมดที่ต้องจ่ายโดยบริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดแก่ผู้ เช่าเช่นกัน  ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการท าหนังสือขอ
สว่นลดอีกเช่นกนั อยู่ระหว่างการพิจารณาจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 การที่ห้างสรรพสินค้าโตคิวหมดสญัญาเช่า ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นต้นไป ขอสอบถามว่า
ศนูย์การค้า MBK Center มีแผนอย่างไรบ้าง หรือปรับปรุงสว่นพืน้ที่ห้างสรรพสินค้าโตคิวที่เคยเช่าไว้มาทดแทนท า
โซนอะไร เพื่อดงึดดูความสนใจต่อลกูค้าที่เคยใช้บริการ 
 

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับห้างสรรพสินค้าดองกิ  (Donki) ที่ก าลังจะเข้ามาเปิดบริการใน
ศนูย์การค้า MBK Center 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
         ส าหรับห้างสรรพสินค้าโตคิว ท่ีมีการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
บริษัทฯ ได้ยึดเงินมัดจ า ซึ่งเงินมัดจ าจ านวนนี ้ เพียงพอส าหรับชดเชยรายได้ประมาณ 5 เดือน และได้น ามาใช้
ปรับปรุงพืน้ที่ดงักลา่ว ดงันี ้

▪ ชัน้ 1 เป็นโซนเสือ้ผ้าแฟชัน่ของเครือสหพฒัน์   
▪ ชัน้ 2  เป็นห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) คาดว่าเปิดประมาณไตรมาส 4   
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▪ ชัน้ 3 เป็นร้านเสือ้ผ้าแฟชั่น  โดยส่วนหนึ่งเป็นร้านเสือ้ผ้าแฟชั่นเดิมที่ห้างสรรพสินค้าโตคิวเปิด
บริการอยู่  

▪ สว่นชัน้ 4 มีปรับเปลี่ยนเป็นโซนไอที เพื่อให้สอดคล้องกบัชัน้ 4 ที่เป็นโซนมือถือ 
   

หมายเหตุ   วาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  ได้แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จให้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563   ที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตได้รับรอง
ความถกูต้องแล้ว ขอให้ที่ประชมุดรูายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปี 2563 ในหน้าที่ 236 - 243   

 

     สว่นรายละเอียดขอเชิญ นายเกษมสุข จงมั่นคง  กรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร และ 

รองกรรมการผู้อ านวยการสายการเงนิและบริหาร  เป็นผู้รายงาน 
 

นายเกษมสุข จงมั่นคง รายงานว่างบการเงินดงักล่าวเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีเรียบร้อยแล้ว และเป็นรายงานที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 
 

 งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
 

➢ สินทรัพย์รวมประมาณ 54,896 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 2,365 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ประมาณ 5%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

➢ หนีส้ินรวมประมาณ 37,934 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 5,053 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 
15%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

➢ สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมประมาณ 16,962 ล้านบาท  ลดลงประมาณ  2,688  ล้านบาท หรือคิดเป็น
ประมาณ  14%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
➢ รายได้ส าหรับปี 2563  มีจ านวนประมาณ  4,004  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนประมาณ  4,103 

ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ 51%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ ก าไรสทุธิส าหรับปี 2563   มีจ านวนประมาณ  617  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ  3,450 

ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ 85%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
➢ ก าไรสทุธิต่อหุ้นส าหรับปี 2563  มีจ านวน  0.36  บาท ลดลงจากปีก่อน  2.04  บาท  หรือคิดเป็น

ประมาณ 85% เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
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งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 
➢ สินทรัพย์รวมประมาณ 57,142 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 4,699  ล้านบาท หรือคิดเป็น

ประมาณ 9%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ หนีส้ินรวมประมาณ 35,757 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ  8,020  ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 

29%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมประมาณ  21,385  ล้านบาท  ลดลงประมาณ  3,321  ล้านบาท  หรือคิด

เป็นประมาณ  13%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 

การเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ  ดงันี ้
1. สินทรัพย์รวม  
    สินทรัพย์รวม  เพิ่มขึน้ประมาณ  4,699  ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ  9% มาจาก 

1.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 3,842 ล้านบาท   เพิ่มขึน้ประมาณ  3,056 
   ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ  389% จากปีก่อน เนื่องจาก  

▪  เป็นการส ารองเงินสดไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ 
 COVID-19 โดยสว่นใหญ่ได้มาจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้  
 2.186 ล้านบาท  และจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด 
1,440 ล้านบาท 

1.2 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทนุในตราสารทนุในความต้องการของตลาด ประมาณ 4,599 
ล้านบาท ลดลงประมาณ  4,448  ล้านบาท เนื่องจาก 

  ▪  ยอดลดลงจากการขายเงินลงทนุฯ (2,278) ล้านบาท 

  ▪  ยอดลดลงจากการปรับปรุงมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ (2,170) ล้านบาท 

1.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณ  13,914  ล้านบาท   เพิ่มขึน้ประมาณ  5,675 
ล้านบาท   หรือคิดเป็นประมาณ  69%  เนื่องจาก 

  ยอดเพิ่มขึน้ 

  ▪  บนัทกึสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้ตาม TFRS-16 ณ  วนัที่ 1 มกราคม 2563  จ านวน  
   6,655 ล้านบาท 

  ▪  งานก่อสร้างโครงการ The Nine Tiwanon 118 ล้านบาท 

  ▪  ปรับปรุงศนูย์การค้า 69 ล้านบาท 
  ยอดลดลง 

  ▪ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (937) ล้านบาท 

  ▪ สว่นลดค่าเช่าจาก CU (251) ล้านบาท 
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 1.4 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ประมาณ 5,926 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ  766 ล้านบาท  
   คิดเป็น  15%  เนื่องจาก 

 ยอดเพิ่มขึน้ 
▪  บนัทกึสินทรัพย์สิทธิการใช้ตาม TFRS-16  ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 จ านวน 927 ล้านบาท 
▪  ปรับปรุงห้องพกัโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส  191 ล้านบาท 

 ยอดลดลง 
▪  ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (406) ล้านบาท 
▪  สว่นลดค่าเช่าจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (33) ล้านบาท 

 

2. หนีส้ินรวม 
 

    หนีส้ินรวม - เพิ่มขึน้ประมาณ  8,020  ล้านบาท หรือคิดเป็น  29% มาจาก 
 2.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินประมาณ 2,386 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ  2,186  
               ล้านบาท คิดเป็น  1,093%  เนื่องจาก 

▪  เพื่อส ารองเงินสดไว้ในการด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
 2.2 หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีประมาณ 928 ล้านบาท   ลดลงประมาณ  427 ล้านบาท                 
               คิดเป็น  32%  เนื่องจาก 

   ▪ ยอดลดลงจ านวน (417) ล้านบาท จากการปรับลดลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ 
                   ในหลกัทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาด 
 2.3 หนีส้ินตามสญัญาเช่าประมาณ 12,163  ล้านบาท   เพิ่มขึน้ประมาณ  7,294  ล้านบาท 
               คิดเป็น  150%  เนื่องจาก 

   ▪ เนื่องจาก TFRS 16 -สญัญาเช่า  มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  จึงท าให้ต้อง 
      บนัทกึสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ ซึง่แนวปฏิบติัเดิมได้ถือ 
      เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  โดยยอดที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นสญัญาเช่า CU ในสว่นของ 
     การเช่าที่ดิน ซึง่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  มียอดคงเหลือ 7,189 ล้านบาท 
 

3. ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นประมาณ 21,385 ล้านบาท ลดลงประมาณ 3,321 ล้านบาท  คิดเป็น 13% 
รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัมีดงันี ้
ยอดเพิ่มขึน้ 

▪ ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานส าหรับปี 149 ล้านบาท                                                     
ยอดลดลง 

▪ จากการถือปฏิบติัตาม TFRS9 – เคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ท าให้
รับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิต เพิ่มขึน้ (133) ล้านบาท 
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▪ จ่ายเงินปันผล (556) ล้านบาท 
▪ รับรู้ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ในความต้องการตลาด (954) ล้านบาท 
▪ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด-สุทธิจากภาษีลดลง 

(1,745) ล้านบาท 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงนิรวม) 
➢ รายได้รวมส าหรับปี 2563 ประมาณ 9,235  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 2,245  ล้านบาท  

หรือคิดเป็นประมาณ 20% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมประมาณ  (227)  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนประมาณ 996 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นประมาณ 130% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ รายได้รวมทัง้หมดส าหรับปี 2563 ประมาณ 9,008 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 3,241

ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ  26%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ ก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2563 ประมาณ 149 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 2,651 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นประมาณ 95% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ ก าไรสทุธิต่อหุ้นส าหรับปี 2563 เท่ากบั 0.11 บาท ลดลงจากปีก่อน 2.01 บาท หรือคิดเป็น

ประมาณ  95%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 

อัตราส่วนทางการเงนิส าหรับปี 2563 
➢ อตัราก าไรสทุธิต่อรายได้รวม     คิดเป็น  1.62 % 
➢ อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย คิดเป็น    0.66 % 
➢ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย คิดเป็น     0.27  % 
➢ ก าไรสทุธิต่อหุ้น จ านวน   0.11   บาท  
➢ เงินปันผลต่อหุ้น  จ านวน        -    บาท 
➢ มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น          จ านวน    15.75  บาท 
  

 เมื่อนายเกษมสุข จงมั่นคง ได้รายงานเสร็จสิน้แล้ว  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุม
ว่ามที่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ 
 

นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 เหตใุดจึงมีการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินไม่หมนุเวียนอย่างมีนัยส าคญัประมาณ 12,000 ล้านบาท ในขณะที่
สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงประมาณ 3,000 ล้านบาท ท าให้อตัราสว่นหนีต่้อทนุเพิ่มขึน้จาก 1.1 เป็น 1.7 หากผลกระทบ 
COVID-19  ยงัยืดเยือ้ต่อไป อยากทราบว่าสถานะโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยงัสามารถรับภาระค่าใช้จ่าย
แบบนีไ้ปได้อีกนานเท่าไร 
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นายอภนัินท์ จิรโกเมศ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1) ขอทราบสถานะทางการเงินของ MBK ว่าต้องการที่จะเพิ่มทุนจากผู้ ถือหุ้นหรือไม่ และในปี 2564 

มีแผนการลงทนุอะไรบ้าง 
2) งบการเงิน สถานะการเงินของบริษัทจ าเป็นต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่  มี Debt Covenant อยู่ที่

เท่าไหร่ และมีแผนการลงทนุอะไรบ้างในปีนี ้
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
1) เมื่อพิจารณาหนีส้ินหมนุเวียน คู่กบัทรัพย์สินหมนุเวียน เนื่องจากว่าเรามีการเก็บเงินไว้มากพอสมควร 

หนีส้ินที่เพิ่มมาจากการกู้ เงินที่เพิ่มขึน้ เพื่อส ารองเงินไว้จากสถานการณ์Covid-19  และหนีส้ินส่วน
หนึ่งที่เพิ่มขึน้เนื่องมาจากการปรับมาตรฐานทางบัญชีใหม่ TFRS 16 ซึ่งจะเพิ่มขึน้ทัง้ในส่วนของ
สินทรัพย์และหนีส้ินนอกจากนีด้้วยอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to equity Ratio) อยู่ที่
ประมาณ 1 เท่า เท่านัน้ สว่น EBITDA-To-Interest  อยู่ท่ี 4.5 เท่า 

2) ยังครอบคลุมตาม Debt covenant  ที่ให้อยู่  จากงบก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนค่าเสื่อมราคา 
ค่าตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA)  รวมยงัมีอยู่ที่ประมาณ 1,913 ล้านบาท 
ซึ่งในแง่ของกระแสเงินสดทางบริษัทฯ ยังไม่ติดปัญหาอะไรในการด าเนินธุรกิจต่อไป  ในเร่ือง
แผนการลงทนุของบริษัทฯ ในขณะนีย้งัไม่มีแผนการลงทนุอะไรเพิ่ม 

  

      เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้     ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 3  พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563  โดยวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน  1 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 
34,000,000 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  208 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,164,733,272  หุ้น 

 

มติ   ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  เป็นดังนี ้

 

  เห็นด้วย จ านวน  1,164,183,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9528 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน           549,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0472 
  บตัรเสีย จ านวน                       0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 

  จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,164,733,272  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป     ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9528 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร 
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไร และงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
 

             นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้
 

                   บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรยกมา (ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563) จ านวน 12,541,102,033 บาท 
 บวก ในรอบบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ
ภายหลงัช าระภาษีแล้วจ านวน 616,715,250 บาท 
                บวก ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - ผลประโยชน์พนกังานจ านวน 
13,452,559 บาท 

                 หัก  ขาดทนุจากการขายหลกัทรัพย์ที่รับรู้เข้าก าไรสะสมโดยตรงจ านวน  930,905,571  บาท 
                 หัก  เงินปันผลจ่ายจ านวน  711,867,660  บาท  (เป็นเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี  2562 
 คร่ึงปีหลงั)  
                 หัก  ส ารองตามกฎหมายจ านวน 26,280,000 บาท   
 

   ดงันัน้ ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรยกไป (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563)  จะมียอดรวมเป็นจ านวน  
11,502,216,611  บาท  
 

 เสนอจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และรายงานงดการจ่ายเงิน
ปันผล ประจ าปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
 

1. ให้โอนก าไรสทุธิส าหรับปีตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 616,715,250 บาท  
เข้าบญัชีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร 

2. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  มาตรา 116    และข้อบงัคบัของ 
บริษัท ข้อ 41. ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน ในรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 
ภายหลงัช าระภาษีแล้ว จ านวน 616,715,250 บาท และบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน  2,262,719,920 บาท และ
เงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 200,000,000 บาท ซึง่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

3. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เพื่อรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านใดมีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
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 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้       ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่  4 พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 โดยในวาระนีต้้องมีคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ              ผลการลงมติในวาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไร และงดการจ่ายเงนิปันผล  
                ประจ าปี 2563  เป็นดังนี ้ 
 
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,164,717,052  เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9986 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน             16,220  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0014 
  งดออกเสียง จ านวน                      0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                      0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,164,733,272  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป        ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9986 อนุมัติจัดสรรเงนิก าไร  และงดการจ่ายเงนิ 
               ปันผล ประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

 วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ    
 

    นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รายงานให้ที่ประชมุ
ทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคบัข้อ 17 ของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุต้องออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสาม หรือโดยจ านวนใกล้เคียงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นทุกปี  ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ มี  10  
ท่าน  ตามที่ได้แนะน าตวัไปแล้วนัน้ 
 

   ในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกตามวาระจึงมีจ านวน  4  ท่าน   คือ   
 1.  นายกษมา     บณุยคปุต์ 
  2. นายสวุิชญ     โรจนวานิช  
 3. นายสเุวทย์     ธีรวชิรกลุ 
                    4.  นายหชัพงศ์   โภคยั 

 

  ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น  กรรมการทัง้ 4 ท่าน  ได้ขออนุญาต
ออกจากการประชมุนีก้่อน  
 

       กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ มีจ านวน 4 ท่าน  โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา   ปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 42 - 51 คือ 

1. นายกษมา    บุณยคุปต์     มีความเชี่ยวชาญ  ด้านการบริหารจดัการ  การบญัชี  การเงิน 

2. นายสุวิชญ    โรจนวานิช   มีความเชี่ยวชาญ   ด้านการบริหารจดัการ  การบญัชี  การเงิน 
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3. นายสุเวทย์    ธีรวชิรกุล     มีความเชี่ยวชาญ   ด้านการบริหารจดัการ  การบญัชี  การเงิน  
       และการลงทนุ 

4. นายหัชพงศ์   โภคัย           มีความเชี่ยวชาญ   ด้านการบริหารจดัการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทัง้คณะกรรมการของบริษัท  ได้พิจารณา
แล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเป็นกรรมการบริษัทต่อไป   เนื่องจากมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินของบ ริษัทฯ โดยเห็นว่า       
นายกษมา  บุณยคุปต์,  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  และนายหัชพงศ์  โภคัย   ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่
ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัทฯ  มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  และนายสวุิชญ  โรจนวานิช  มิได้เป็น
กรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัทฯ  
 

  นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านใดมีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ วาระที่  5   
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ    โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่  5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ 
เป็นดังนี ้ 

 

  5.1    นายกษมา บุณยคุปต์  
 

  เห็นด้วย จ านวน              1,163,992,776 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9364 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                          740,496 เสียง      คิดเป็นร้อยละ      0.0636 
  งดออกเสียง จ านวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,164,733,272 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :  ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9364 แต่งตัง้นายกษมา  บุณยคุปต์  กลับเข้าเป็น 
                กรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
  5.2    นายสุวิชญ   โรจนวานิช 
 

  เห็นด้วย จ านวน   1,164,733,272  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                             0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,164,733,272 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
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สรุป :        ที่ประชุมมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 แต่งตัง้ นายสุวิชญ  โรจนวานิช  กลับ 
                เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
 

  5.3   นายสุเวทย์    ธีรวชิรกุล     
    
 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน  1 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้ น 
329,500 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  209 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,165,062,772 หุ้น 
 

  เห็นด้วย จ านวน   1,163,345,688  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.8526 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน               1,717,084  เสียง      คิดเป็นร้อยละ      0.1474 
  งดออกเสียง จ านวน                       0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :        ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.8526  แต่งตัง้นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กลับเข้าเป็น 
                กรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ    
    
 5.4    นายหัชพงศ์   โภคัย    
 

  เห็นด้วย จ านวน   1,163,484,528  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.8645 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน               1,578,244  เสียง      คิดเป็นร้อยละ      0.1355 
  งดออกเสียง จ านวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :        ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.8645  แต่งตัง้นายหัชพงศ์  โภคัย    กลับเข้าเป็น 
                กรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ       
 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ  
 

     นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 52  

  ในวาระนีจ้ะขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยใน 
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  ได้มีการอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 3,500,000 บาท  
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 74.07  และอนมุติัสิทธิประโยชน์ต่างๆ จ านวน 1,600,000 บาท  
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(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จ านวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท,  คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
                  ในปีนีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการ   เห็นควรขอให้ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นอนุมติัเงินค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์
ต่างๆ จ านวน 1,600,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  จ านวน 
8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท,  คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
                   คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ  
และค่าบ าเหน็จคณะกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ     

 

 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
 

      เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้      ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ 
วาระที่ 6   พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

มติ    ผลการลงมติในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี ้
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,149,626,872 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.6751 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน      15,435,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       1.3249 
  งดออกเสียง จ านวน                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
            
 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  

สรุป :        ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 98.6751 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
  

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564   
 

     นายกษมา  บุณยคุปต์   ประธานกรรมการตรวจสอบ  เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตาม 
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รายนามดังต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา  ปรากฏตามเอกสารประกอบการ
พิจารณา  หน้าที่  53 - 54 
 

         

 คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ   ส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

                  ส าหรับงบการเงินปี 2564 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับ
บริษัทฯ เป็นจ านวน 2,154,268 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)  โดย
เปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบญัชีกบัปีก่อน ดงันี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 

 เนื่องจากบริษัทดงักลา่วข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทในเครือเดียวกบับริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจึงแต่งตัง้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2564 ด้วย 

 บริษัทฯ มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีหลักของบริษัทฯ  และผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน 
เพื่อที่จะท าให้มัน่ใจได้ว่า งบการเงินถกูจดัท าได้ทนัตามก าหนดเวลา 

  ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอ่ืนของส านัก
งานสอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชี และส านักงานผู้สอบบญัชีที่
ผู้สอบบญัชีสงักดั  

 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
เลขท่ี

ใบอนุญาต 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท 

1 นาง กิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 4496 1 ปี (ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค. 2562) 
2 นาย ชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 3972 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
3 นางสาว อรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 4807 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
4 นางสาว สมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 5872 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

ค่าตรวจสอบบัญชี 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 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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                   ทัง้นี ้การให้บริการดงักล่าวเป็นงานที่สามารถปฏิบติัได้โดยผู้สอบบญัชีภายใต้กรอบของข้อบงัคับสภา
วิชาชีพบญัชีเร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี     ข้อมลูประกอบการพิจารณา
ตามเอกสารท่ีสง่มาพร้อมกบัค าบอกกลา่วเชิญประชมุนี ้  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 นายกษมา  บุณยคุปต์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 

       เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้       ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564  โดยในวาระนี ้
ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    ผลการลงมติในวาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบ
บัญชีประจ าปี 2564  เป็นดังนี ้

 

  เห็นด้วย จ านวน    1,165,062,772 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :        ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ 
                 ก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564   ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
2,262,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,762,719,920 บาท  โดยการตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งบริษัทฯ ยังมิได้จัดสรรเสนอขายทัง้จ านวน ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
2,262,719,920 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,762,719,920 บาท  โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่รองรับ
การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท   
ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  55 และ 61 
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   เนื่องจาก คณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  ครัง้ที่ 2 (MBK-W2) ในวาระที่ 10  และต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นที่ได้สิทธิดงักล่าว  เมื่อบริษัทฯ ยงัมิได้จดัสรรหุ้น เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทนุสว่นนีไ้ปก่อน 
 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
      เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้     ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ   
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 2,262,719,920 บาท เป็น 
ทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,762,719,920  บาท  โดยการตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท   ซึ่งบริษัทฯ ยังมิได้จัดสรร
เสนอขายทัง้จ านวน ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    ผลการลงมติในวาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จ านวน 2,262,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,762,719,920 บาท  
โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งบริษัทฯ ยังมิได้จัดสรรเสนอขายทัง้
จ านวน ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 เป็นดังนี ้

 

  เห็นด้วย จ านวน    1,155,987,672 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.2211 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0      เสียง   คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน        9,075,100   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.7789 
  บตัรเสีย จ านวน    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.2211  
 

สรุป :        ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.2211  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ 
  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม  จ านวน 2,262,719,920 บาท เป็น 
  ทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,762,719,920 บาท  โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการ 
  เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น 
  ละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ 
  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระ
ที่ 8  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน 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)  
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั  1,762,719,920 หุ้น (หนึ่งพนัเจ็ดร้อยหกสิบสอง

ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพนั
เก้าร้อยยี่สิบหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  --  หุ้น (--)” 
 
 

   นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

                 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอใ ห้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติัให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท  โดยในวาระนี ต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ    ผลการลงมติในวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
              ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  เป็นดังนี ้ 

 

  เห็นด้วย จ านวน    1,155,065,972 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.1420 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน           921,700 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0791 
  งดออกเสียง จ านวน        9,075,100   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.7789 
  บตัรเสีย จ านวน     0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
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สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.1420  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติ 
  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
  จดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

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

 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ชีแ้จงที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564  พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 2 (MBK-W2) 
จ านวนไม่เกิน 68,259,569  หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า 
(ศนูย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 25 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในการค านวณสิทธิที่จะ
ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ให้ปัด
เศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที่ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและมีอัตรา
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ที่ราคา 3 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ MBK-W2”) บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ซึ ่ง
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ  คือ ทุกวนัที ่ 15  ของเดือนมกราคม, กุมภาพนัธ์,  มีนาคม เมษายน, พฤษภาคม 
มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กนัยายน, ตลุาคม, พฤศจิกายน ธันวาคมของทกุปี   ตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการ
ถดัไป ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าวนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัที่ 15 กรกฎาคม 2564   และวนัครบก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัที่ 15 พฤษภาคม  2567  ในกรณีที่วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยุดท าการของ
บริษัท ให้เลื่อนวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ายเป็นวนัท าการถัดไป   รายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W2 และ ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
หน้าที่  62 – 67  
 อนึ่ง  บริษัทจะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ
ในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  (Record Date)  ในวันที่ 25 
มีนาคม 2564  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
   ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะ 
กรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  

(ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ    อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออก   
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 
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(ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ    และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบั 
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2    ซึง่รวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัเอกสาร และ
หลกัฐานดงักล่าว  ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 และ
การน าใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
MBK-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(ค) มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ   ตามที่จ าเป็นและสมควร  เก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรร 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ในครัง้นี ้
 

    นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ได้สอบถามที่ประชมุว่า   มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมี
ประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

    เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10  
พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  2 (MBK-W2) จ านวนไม่เกิน 
68,259,569 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ       พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (MBK-W2)  
              จ านวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย   เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ 
              ถือหุ้น เป็นดังนี ้

               

  เห็นด้วย จ านวน    1,164,593,572 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9597 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน           469,200    เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.0403 
  งดออกเสียง จ านวน                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป    ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9597  อนุมัติออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
              สามัญของบริษัท  ครัง้ท่ี 2 (MBK-W2) จ านวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ 
             ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
  

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม   จ านวน 
1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,832,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่
ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท MBK-W2 และรองรับการ
ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 
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 นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,762,719,920 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จ านวน 
1,832,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  MBK-W2  และรองรับการ
ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 รายละเอียดการเก่ียวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 55 - 61  
   นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

     หากไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ขอให้
ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ วาระที่ 11 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียน เดิมจ านวน 
1,762,719,920 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,832,784,733 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่
เกิน 70,064,813 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท MBK-W2  และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  โดยต้องมีคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน  
  1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,832,784,733 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญ 

ที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท MBK-W2 และรองรับการ
ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 เป็นดังนี ้ 

 

  เห็นด้วย จ านวน    1,164,593,572 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9597 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน           469,200 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0403 
  งดออกเสียง จ านวน                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน              0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

สรุป         ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9597  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
 จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติการเพิ่ม 
 ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจด 
 ทะเบียนจ านวน 1,832,784,733 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 
 70,064,813 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท MBK-W2        และรองรับการปรับสิทธิของ 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  1,832,784,733  บาท     เป็นทุนจดทะเบียน   จ านวน  
   2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
  หุ้นละ 1 บาท                 
 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงที่ประชุมว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุม พิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
จ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 55 – 61 

   การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  ดงักลา่ว เพื่อให้สอด
รับกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative)  ทัง้นี  ้หากในอนาคตเกิด
สถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวงั ให้มี
ความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ 

                    จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนมุติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General 
Mandate) จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 2,332,784,733 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญั เพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

    นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็น
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ   
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General Mandate) จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ        ผลการลงมติในวาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  แบบมอบ    
                อ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุน 
                จดทะเบียน จ านวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  500,000,000  
                หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เป็นดังนี ้

 

  เห็นด้วย จ านวน    1,155,378,472 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.1687 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน           469,200 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0403 
  งดออกเสียง จ านวน        9,215,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.7910 
  บตัรเสีย จ านวน    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
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            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.1687 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
   จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    อนุมัติเพิ่มทุน 

  จดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 1,762,719,920 บาท 
เป็น 2,262,719,920 บาท   โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที่ 13   พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ 
  การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

   นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล รายงานที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในวาระที่ 11  และวาระที่ 12 เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบัการจดทะเบียนเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 2,332,784,733 บาท (สองพนัสามร้อยสามสิบ
สองล้านเจ็ดแสนแปดหมืน่
สี่พนัเจ็ดร้อยสามสิบสาม
บาท) 

 แบ่งออกเป็น จ านวน 2,332,784,733 หุ้น (สองพนัสามร้อยสามสิบ
สองล้านเจ็ดแสนแปดหมืน่
สี่พนัเจ็ดร้อยสามสิบสาม
หุ้น) 

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

สองล้านเจ็ดแสนแปดหมืน่
สี่พนัเจ็ดร้อยสามสิบสาม
หุ้น) 

  หุ้นบริุมสิทธิ  ---  หุ้น (--)” 
 

  
นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น 

จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
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            เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมติัให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท  โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
                 ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน    1,155,378,472 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.1688 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน           469,200    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0402 
  งดออกเสียง จ านวน         9,215,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.7910 
  บตัรเสีย จ านวน    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป      ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.1688  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการ 
       แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจด 
    ทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 14  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  จ านวนไม่เกิน 70,064,813  หุ้น  
             มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และการใช้ 
  สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 
 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล   รายงานที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
วาระที่ 11   เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  จ านวนไม่เกิน 
70,064,813 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 68,259,569 หุ้น    มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท   
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2   ซึ่งจะออกให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น  เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 10 

ทัง้นี ้ รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)   ปรากฏตาม 
เอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  55 – 61 
 

      นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น 
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
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         เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน  70,064,813 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 1 
บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 และการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2  
ซึ่งจะออกให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ         พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่า   
                ที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และการใช้สิทธิ 
        ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  เป็นดังนี ้
 

  เห็นด้วย จ านวน    1,164,453,472 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9477 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน           469,200    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0403 
  งดออกเสียง จ านวน           140,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0120 
  บตัรเสีย จ านวน    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป       ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9477   อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
               บริษัท จ านวนไม่เกิน  70,064,813 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท  เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ 
               ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2    ตามที่ 
              คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 15   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา 
 ไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล รายงานที่ประชมุว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน  วาระที่ 12    
เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้
 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน  500,000,000  หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 29.40  ของทนุ 
ช าระแล้ว  เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

  ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ทุกประการ อาทิ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ ได้รับสิทธิการจดัสรรหุ้น (วนัขึน้ XR) 
วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการ
จดัสรร วิธีการจดัสรรและการช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้
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และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญ     
ผู้ ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้
เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผู้จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว  รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ที ่บริษัท จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป  หรือภายในวนัที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน  โดยรายละเอียด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
หน้าที่  55 - 61 
 

    นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น 
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องมีคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ      วาระที่ 15  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุน   
             จดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น    
             มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เป็นดังนี ้
 

   เห็นด้วย จ านวน    1,155,377,472 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.1687 
   ไม่เห็นด้วย จ านวน           470,200    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0403 
   งดออกเสียง จ านวน        9,215,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.7910 
   บตัรเสีย จ านวน    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

             จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,165,062,772 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.1687  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
     บริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate)  
    จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 16   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงที่ประชมุว่า วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั หรือมี
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  ดังนัน้ จะไม่มีการ
น าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัและไม่มีการลงมติในวาระนี ้
 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ตัง้แต่ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบนั MBK 
เข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือผู้ เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
 สืบเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ตัง้แต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึง เมษายน 2564 บริษัทได้ให้
ส่วนลดกบัผู้ เช่าไปพอสมควร และได้ปรับค่าเช่าขึน้มาประมาณปลายปี 2563  แต่ต้องกลบัมาลดค่าเช่าให้อีกครัง้ในการ
ระบาดระลอกที่ 3 ในปี 2564 ซึง่อตัราการลดค่าเช่าใกล้เคียงกนักบัช่วงเดือนมีนาคมปี 2563  หากสถานการณ์ดีขึน้จึงจะ
พิจารณาปรับค่าเช่าขึน้อีกครัง้ 
 

นายอภนัินท์ จิรโกเมศ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1) ขอทราบผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่สองและสามว่ากระทบกบั MBK  

อย่างไร เมื่อเทียบกบัการระบาดในระลอกแรกเมื่อปีที่แล้ว 
2) ปีนีจ้ะได้รับสว่นลดค่าเช่าจากทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัอีกหรือไม่ 

 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
1) ผลกระทบที่เกิดขึน้อาจท าให้แผนที่คาดการณ์ไว้อาจจะลา่ช้า ทัง้เร่ืองการปรับปรุงศนูย์การค้า 

 หรือการเพิ่มจ านวนคนที่จะกลบัเข้ามาใช้บริการ  
2) ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ท าหนงัสือเพื่อขอสว่นลดค่าเช่าไปแล้ว ซึง่ปีนีก้็เสนอลดค่าเช่ากบั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะได้รับลดส่วนค่าเช่าจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัต่อไปอีก 
 

นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้  
1) อยากทราบผลประกอบการของ ศนูย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ และ ศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค  

และเปอร์เซ็นต์ของจ านวนผู้ เช่าต่อพืน้ที่เช่า กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย และกลยทุธ์ที่จะใช้เจาะกลุม่ตลาดเทียบกบัคู่แข่ง
ซึง่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในรัศมี 10 กิโลเมตร รอบๆ  (เช่น ห้างสรรพสินค้า ซีคอน สแควร์, เมกาบางนา)  

2) บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ากดั  และบริษัท ที ลีสซิ่ง จ ากดั มีแผนจะปลอ่ยสินเชื่อรถแลกเงิน  หรือ 
จะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ โดยคาดว่าประมาณช่วงใด 

3) ค่าเช่าห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) และเครือสหพฒัน์ที่ก าลงัจะมาเช่าพืน้ที่ อยากทราบว่าค่า 
เช่าที่ได้รับสงูกว่าหรือไม่  เมื่อเทียบกบัห้างสรรพสินค้าโตคิว 
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้

1) ศนูย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ได้รับผลกระทบบ้างในช่วง COVID-19 แต่กลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่เป็น 
คนไทยที่อาศยัอยู่ชมุชนบริเวณใกล้เคียง ท าให้ไม่ได้กระทบมากเท่าที่ควร มีผู้ เช่าอยู่ประมาณ 95% ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด  
ในส่วนผลกระทบการระบาดโรคระลอกที่ 3 นี ้ อาจจะกระทบมากขึน้  เนื่องจากรัฐบาลประกาศไม่ให้ลูกค้าเข้ามานั่ง
รับประทานในร้านอาหาร  ซึ่งศนูย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ค่อนข้างจะมีร้านอาหารจ านวนมาก  ส่วนศนูย์การค้า
พาราไดซ์ พาร์ค มีอตัราผู้ เช่าประมาณ 91% ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด ถ้าเทียบเร่ืองคู่แข่งตามที่ได้ยกตวัอย่างมาข้างต้นนี ้
กลุม่ลกูค้าค่อนข้างแตกต่างกนัมาก เนื่องจากศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค สว่นมากจะเป็นกลุม่ลกูค้าผู้สงูอายเุข้ามาใช้
บริการ  

2) เร่ืองสินเชื่อรถแลกเงินอาจจะต้องศกึษาเพิ่มเติมก่อนว่าจะสามารถท าได้มากน้อยอย่างไร ในสว่นเร่ือง 
การน าบริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะรับไปปรึกษากบัคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโอกาสและความเหมาะสม 

3) ค่าเช่าของห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki)  ถ้าเทียบกบัค่าเช่าของห้างสรรพสินค้าโตคิวตอนปี 2562  
แล้วไม่ได้มากกว่า  แต่หากเทียบกับปีที่มีการระบาดของ COVID-19 แล้ว ได้รับมากกว่าเดิม  ทัง้นี ้การเข้ามาของ
ห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki)  ยงัช่วยส่งเสริมศนูย์การค้าในเร่ืองการปรับกลยุทธ์ที่ต้องการดึงดดูลกูค้าคนไทยเข้ามา
ใช้บริการมากขึน้ด้วย 
 

นายสงวนศักดิ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  บริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มรายได้อย่างไรในปีนี ้และปีหน้า 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  ธุรกิจที่ค่อนข้างถูกกระทบมากคือศูนย์การค้า MBK Center การคาดหวังท ารายได้เพิ่มขึน้ในช่วงนี ้
ค่อนข้างล าบาก จึงพิจารณาในเร่ืองการลดค่าใช้จ่ายและการขอส่วนลดค่าเช่าจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัที่จะมา
ช่วยประคอง   ส าหรับศนูย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ และ ศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค  ได้รับผลกระทบไม่มากนกั 
ส่วนรายได้อื่นๆ ที่คาดว่าจะสามารถเพิ่มได้ขณะนี ้ คือ ธุรกิจการเงิน ของบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ากดั   และ
บริษัท ที ลีสซิ่ง จ ากดั และ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั  ส่วนธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ก็สามารถ
เพิ่มรายได้อีกเมื่อการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์แล้วเสร็จและโอนให้กบัลกูค้า ซึง่จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2564 
 

นายปริญญา เธียรวร ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  สญัญาเช่า กบัห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) มีการเก็บค่าเช่าหรือไม่ 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  บริษัทฯ มีการเก็บค่าเช่ากับห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) และสามารถเก็บค่าเช่าได้ราคาที่ดี
พอสมควร  เนื่องจากท าเลที่ค่อนข้างสะดวกในการเดินทางของศนูย์การค้า MBK Center  
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นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์  ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  โรงแรมในกลุม่ MBK สามารถเข้าโครงการ Hospitel ได้หรือไม่ และแผนเก่ียวกบัการท าการตลาดใน
กลุม่ธุรกิจโรงแรม มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างในช่วง 1-2 ปีนี ้ 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  เร่ืองการปรับโรงแรมให้เป็น Hospitel มีแนวคิดของคณะกรรมการเหมือนกนั เคยเสนอโรงแรมในกลุ่ม
ให้ทางการพิจารณาแล้วเหมือนกัน  แต่ถือว่าเร่ืองนีล้ะเอียดอ่อนมากกับชุมชนในพืน้ที่บริเวณใกล้เคียง ที่มีความ
กลวัการระบาดของโรค COVID-19  จึงต้องขอความยินยอมและท าความเข้าใจกบัคนในชมุชนนัน้ก่อน    

 

นางทพิย์วรรณ ตระการวิจิตร  สอบถาม ดงันี ้ 
 ขอทราบแผนการเพิ่มรายได้ต่อจากนี ้ทัง้ในส่วนของธุรกิจศนูย์การค้า โรงแรม และสนามกอล์ฟ ว่ามีแผน
ด าเนินการอย่างไรต่อ เนื่องจากคู่แข่งก็สามารถดงึลกูค้าที่เป็นคนไทยไปได้เช่นกนั 
      

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม 
  ส่วนธุรกิจโรงแรม และสนามกอล์ฟเรามีแผนดึงดูดกลุ่มคนไทยให้เข้าไปใช้บริการ โดยการปรับลด
ราคาที่พกัและค่ากรีนฟีลงบางสว่น และเน้นเร่ืองการสร้างความประทบัใจในการมาใช้บริการ 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดและซกัถามเพิ่ม  และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น
ใดให้ที่ประชมุพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชมุกลา่วปิดประชมุ 
 

    (หากมีตาม พ.ร.บมหาชนจ ากัดจะต้องมีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน 
สามของจ านวนหุ้นทัง้หมด คือ 568,829,744.67 หุ้น เสนอให้พิจารณา ที่ประชุมจึงจะพิจารณาได้) 
 

     ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่าน
เป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชมุในวนันี ้และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท  หากการประชุมใน
ครัง้นีท้่านผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านมา ณ 
โอกาสนี ้   
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  ในท้ายที่สุดนี ้หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึง
กลา่วปิดประชมุ  

 

 

ปิดประชุมเวลา  16.36 น. 
 
 

 
      ลงชื่อ        ประธานที่ประชุม 

(นายบันเทิง  ตันติวิท) 
 
 

 

    ลงชื่อ        เลขานุการท่ีประชุม 
(นายอภชิาติ  กมลธรรม) 

ผู้บันทกึการประชุม 


