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ค ำบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
 

ของ 
 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) 
 

ในวนัพฤหสับดีที ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา   
โดยเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วย 
การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

        
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ ถือหุ้น และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา(COVID-19) การ
ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้ริษัทฯจึงได้จัดประชุมโดยผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัด
ลงทะเบียนหน้างาน  

 



 
 
 
 

แนวทำงส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
ของ 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) 
 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น และเพ่ือปอ้งกนั 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  นี ้ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึน้ในวนัพฤหสับดีที่  28  เมษายน  2565  เวลา 14.00 น.    โดยผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจดัลงทะเบียนหน้างาน  รวมถึงไม่มี
การถ่ายทอดสดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นฯ  ในวนัประชุมผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้น
ช่องทางผ่านระบบจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้  ซึ่งบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั จะเป็นผู้ดแูลการด าเนินการจดัประชุมดงักล่าว เพ่ือความสะดวกและความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยขัน้ตอนการลงทะเบียนรวมถึงการโหวตนัน้ จะด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
 

 จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นทกุท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือท่านผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech 
Connect ตามที่แนบมานี ้

 
       ขอแสดงควำมนับถือ 
       บริษัท  เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) 
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➢ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
       งบแสดงฐานะการเงินและ  บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ  
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ที่   MBK  033/2565 
 5  เมษายน   2565 
 

เร่ือง ค าบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2565 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัประจ าปี 2565 และแบบฟอร์มลงทะเบียน  
      ในรูปแบบ QR Code 
    2.   แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
     และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 

3. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 
  4.  ข้อมลูกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ 
   เข้าเป็นกรรมการต่อไป 
  5.  ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท    

6.  ข้อมลูผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

7.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
8.  สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
  บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)  MBK-W4  

  9.  การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 
  10.  ส าเนาข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัท  เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 

11.  วิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 
12.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

  13.  แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 และรายงาน 
   การพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ าปี 2564 
  14.  ซองจดหมายส าหรับใส ่ หนงัสือมอบฉนัทะ, แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมลู 
   ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564  และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ าปี 2564 
 

 คณะกรรมการบริษัท  เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน)  มีมติในการประชุม ครัง้ที่ 3/65 ให้ก าหนด
วันประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565   ในวนัพฤหสัท่ี 28  เมษายน 2565  เวลา 14.00 นาฬิกา โดยประชุม
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)   ณ  ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 444 ชัน้ 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  
ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330   เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการ
จดัลงทะเบียนหน้างาน  สามารถรับชมและเข้าร่วมประช ุมได้ผ ่านทางระบบการประช ุมทางสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทจดัเตรียมไว้ให้เท่านัน้     
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 ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   หรือประสงค์
ที่จะแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะเองที่มิใช่กรรมการอิสระ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้  โดย
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์  https://app.inventech.co.th/MBK161246R   หรือ สแกน QR Code  ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 11  โดยระบบลงทะเบียนล่วงหน้าจะเปิดให้ด าเนินการ ตัง้แต่วันที่  19 
เมษายน 2565  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี  ้
 

วำระที่ 1   รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  ได้จดัขึน้ในวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564  โดยที่ประชุม
ได้พิจารณากิจการต่างๆ และได้จดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ได้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมครัง้ที่กล่าว จ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม   ปรำกฏตำมเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ หน้ำที่ 16 - 36 
 

  ควำมเหน็คณะกรรมกำร 
เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  มีการบันทึกรายละเอียดของการ

ประชมุไว้ถกูต้องแล้ว  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 
 

วำระที่ 2   กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อทรำบ  
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ในรอบปีบญัชี 2564  บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งส่งผลถึงการด าเนินงานของ
บริษัท   จึงเห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31. ซึง่ก าหนดให้ท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา ทัง้นี ้บริษัทได้จัดท าข้อมูลเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564  
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)  ที่แนบมาพร้อม
หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  
 

  ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี 2564 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 

วำระที่ 3   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38.
และข้อ 40.  ก าหนดให้บริษัทต้องมีการจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบบัสิน้สุด 
ณ  รอบปีบญัชีของบริษัท พร้อมจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 
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 ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้คณะกรรมการของบริษัทแล้ว  
ดงันัน้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบบัสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 
         

วำระที่ 4   พิจำรณำอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำร 
  จ่ำยเงนิปันผล ประจ ำปี 2564 
 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล    
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบงัคับ
ของบริษัท ข้อ 41. ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในรอบปีบญัชี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 560,318,648 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) และบริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,405,583,548 บาท (สองพันสี่
ร้อยห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสี ่สิบแปดบาทถ้วน)  และเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 
226,280,000 บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด แต่เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จึงไม่มีการจัดสรรทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 
 

  ควำมเหน็คณะกรรมกำร 
  เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้

1. รับทราบการไม่จดัสรรเงินก าไรสทุธิ ประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก 
บริษัทมีผลการด าเนินงาน ปี 2564 ขาดทนุ 

 2.   พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เพื่อรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท  
       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 

 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท   บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าเงิน
ปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ  และโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
 

วำระที่ 5   พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ    
 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  
   เนื่องจากข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดไว้ว่าในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้กรรมการ
ของบริษัทต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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ของบริษัทที่มีอยู่จ านวน 10  ท่าน  ซึง่กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชมุครัง้นี ้ ได้แก่ นายบนัเทิง  
ตันติวิท  ประธานกรรมการ, นายปิยะพงศ์  อาจมังกร กรรมการ , นายประชา  ใจดี กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และนายอติพล  ตนัติวิท  กรรมการ  
                             บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซด์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท  เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี
คณุสมบติัท่ีเหมาะสม  เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท   และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที่ 29 
กนัยายน 2564  ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2564   แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุม
เข้ามายังบริษัท    จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
โดยผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระกลบัเข้ารับต าแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ 
 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว  
เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายบนัเทิง  ตันติวิท, นายปิยะพงศ์  อาจมังกร , นายประชา  
ใจดี  และนายอติพล  ตันติวิท   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นายบนัเทิง  ตันติวิท  
นายปิยะพงศ์  อาจมังกร,  นายประชา  ใจดี  และนายอติพล  ตันติวิท  กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก    
ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทัง้ 4 ท่าน   มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท  สามารถที่จะช่วย
พัฒนาบริษัทได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท    โดยเห็นว่าการเลือกตัง้ นายบนัเทิง  ตันติวิท 
นายประชา  ใจดี   และนายอติพล  ตันติวิท ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการ
เช่นเดียวกบับริษัทไม่ท าให้บริษัทเสียหาย 

 

ทัง้นี ้ผู้ ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและ
คณุสมบติั  ปรำกฏตำมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หน้ำที่  37 - 46 

 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรของบริษัท 
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
   คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ  คณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่
เก่ียวข้อง  ซึง่ท าให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคณุสมบติัเหมาะสม  รวมทัง้มีนโยบายที่
จะก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน  โดย
เปรียบเทียบได้กบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกนั  ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบติั
ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบัน
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  เมื่อวนัที่  13 พฤษภาคม 2564 
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร 
 เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัเงินค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และอนุมติัสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ จ านวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
จ านวน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 เบีย้กรรมกำร(บำท) 

ต่อคนต่อเดือน 
เบีย้ประชุม (บำท) 
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 (บำท)  ต่อคนต่อครัง้ 

- ประธานกรรมการ 52,500 
- กรรมการ 17,500 

  

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 เบีย้กรรมกำร(บำท) 

 ต่อคนต่อเดือน 
เบีย้ประชุม (บำท) 
 ต่อคนต่อครัง้ รวม 

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

 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 เบีย้ประชุม (บำท) 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  อยู่ในระดบัที ่เหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการ เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อมูลเปรียบเทียบ ปรำกฏตำมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
หน้ำที่  47 
 

วำระที่ 7   พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนสินจ้ำงของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 
 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  
   ตามบทบญัญัติมาตรา 120  แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535   และ 

ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 39. ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมท าหน้าที่ต่อไปอีกได้ 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี บริษัท 

ส านกังาน อีวาย  จ ากดั ตามรายชื่อดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 
 

1. นางกิ่งกาญจน์        อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4496   และ/หรือ 
2. นายชยพล               ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3972   และ/หรือ 
3. นางสาวอรวรรณ      เตชวฒันสิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4807   และ/หรือ 
4. นางสาวสมุนา         พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5872   และ/หรือ 
5. นางสาวเกิดศิริ         กาญจนประกาศิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 6014 
 

โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นจ านวน  2,218,896 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) การเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและค่าตอบแทน ความสมัพันธ์ 
และหรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบญัชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่ว  ปรำกฏตำมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หน้ำที่ 48 - 49   

 

วำระที่ 8   พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
 2,405,583,548 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 1,905,583,548 บำท  โดยกำร 
 ตัดหุ้ นสำมัญจดทะเบียนที่ รองรับกำรเพิ่ มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่ วไป (General  
 Mandate) จ ำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  ซึ่ งบริษัทยังมิได้ 
 จัดสรรเสนอขำยทัง้จ ำนวน ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน  500,000,000  บาท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564   ซึ่งบริษัทยังไม่ได้
จดัสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว    ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136  บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน 
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  ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,405,583,548 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,905,583,548 บาท  โดย
ตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป(General Mandate) จ านวน 
500,000,000  บาท ที่บริษัทยังไม่ได้ท าการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว  ปรำกฏตำมเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ หน้ำที่  50 - 57 
 

วำระที่  9 พิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 8 
 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้ 
   

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 1,905,583,548 บาท (หนึ่งพนัเก้าร้อยห้าล้านห้าแสน
แปดหมื่นสามพนัห้าร้อยสีส่ิบ
แปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น  1,905,583,548 หุ้น (หนึ่งพนัเก้าร้อยห้าล้านห้าแสน
แปดหมื่นสามพนัห้าร้อยสีส่ิบ
แปดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  
 โดยแบ่ง

ออกเป็น 
    

 หุ้นสามญั  1,905,583,548 หุ้น (หนึ่งพนัเก้าร้อยห้าล้านห้าแสน
แปดหมื่นสามพนัห้าร้อยสีส่ิบ
แปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  --  หุ้น (--)” 
 
 

วำระที่ 10   พิจำรณำอนุมัติกำรเสนอขำยหรือจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 
   บริษัท ครัง้ท่ี 4  (MBK-W4) จ ำนวนไม่เกิน 76,220,769 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ 
   ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
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   วัตถุประสงค์และเหตุผล   
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงิน
ในการด าเนินการโครงการต่างๆในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  รวมถึง 
บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท      บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี4 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4”) จ านวนไม่เกิน 76,220,769 

หน่วยให้แก ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น  

 

   ควำมเหน็คณะกรรมกำร 
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมติัการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 (MBK-W4)   จ านวนไม่เกิน 76,220,769 หน่วย   เพื่อจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท) โดยมีอตัราการจัดสรรเท่ากับ 25 
หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ  (ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้)  โดยใบส าคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ที่ราคา 3 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
MBK-W4”) บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ข้อมลูเบือ้งต้นเกี่ยวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4  ทัง้นี ้ข้อมลูเบือ้งต้นเกี่ยวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W4 ปรำกฏตำมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หน้ำที่ 58 - 64 

  อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มี
รายชื่อในวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเสนอการขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
(Record Date)  ในวันที่ 28 มีนาคม 2565  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและ
ขึน้อยู่กบัการได้รับอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดงักลา่วข้างต้น ยงัคงมีความเสี่ยงที่อาจ
ท าให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนัน้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเร่ืองดังกล่าว  
คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดลุยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วให้แก่
ผู้ถือหุ้นที ่มีที ่อยู่ในการจดัส่งเอกสารในประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศอ่ืนใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร  หากการเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
ท าให้ หรืออาจเป็นผลให้   
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(ก) เป็นการกระท าที่ขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือ 
ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบงัคบัของบริษัท หรือ 
  (ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร 
นอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  
  (ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ 
เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
ดงักลา่ว รวมถึงการด าเนินการที่เก่ียวข้อง หรือ   
  (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท ก าหนดส าหรับการเสนอขายหรือ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ดงักลา่ว  
  ทัง้นี ้องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ MBK-W4 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ 
หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบติัตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึน้ของบริษัท ในการตรวจสอบขอค าปรึกษาและข้อแนะน าตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบติั
ตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท  นอกจากนี ้บริษัทอาจเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 รายใดรายหนึ่งเป็นการ
เฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบติัสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บงัคบัอยู่
และสามารถด าเนินการได้ในเวลานัน้  

  ในการนี ้บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ของบริษัท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจดัส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดลุยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม เมื่อค านึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการ
พิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น   ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ 
และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจ ากัดสิทธิ  เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
ประสบความส าเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ดงักลา่วให้ทราบต่อไป (หากมี) 
  ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการ
ด าเนินการ  

(ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการ 
เสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 
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  (ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4   ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต 
ค าขอผ่อนผัน เอกสาร และหลกัฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเสนอ
ขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 รวมถึงหุ้นสามัญ
เพิ่มทนุที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  (ค)  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหรือ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ในครัง้นี ้
 

หมำยเหตุ   ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอ านาจให้นายสเุวทย์  ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้อ านวยการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมลูใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 เพิ่มเติม (ภายหลงัจากที่บริษัท
ทราบจ านวนการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3 เพื่อซือ้หุ้นสามญัในวนัที่ 15 มีนาคม 2565) 
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 นัน้ โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565  มีผู้ ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  MBK-W1  MBK-W2 และ MBK-W3  เป็นจ านวน 20,824,193 หุ้น  ซึ่งเป็นการใช้สิทธิก่อนวนัก าหนด 
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ MBK-W4  ในวนัที่ 28 มีนาคม 2565 (Record Date)   ดงันัน้ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 4 (MBK-W4)ในครัง้นี ้เป็นจ านวนไม่เกิน 71,856,943  หุ้น   
โดยค านวณบนสมมติฐานท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  MBK-W1  MBK-W2 และ MBK-W3  มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญั
แสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญัในวนัดงักล่างข้างต้น 
 

วำระที่ 11   พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน  
1,905,583,548  บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,985,641,029  บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่จ ำนวนไม่เกิน 80,057,481  หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท 
MBK-W4 และรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 และ 
MBK-W3 

  

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายกิจการและ /หรือเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทในอนาคต  นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเห็นว่า
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W1,   MBK-W2,  MBK-W3  และ MBK-W4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม
สดัสว่นการระดมทนุที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทฯในการไปกู้ เงินจากสถาบนัการเงินในอนาคตได้  
 

  ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
   เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,905,583,548 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน  
1,985,641,029 บาท   โดยการออกหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน  80,057,481  หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท   MBK-W4 
และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1,  MBK-W2,  MBK-W3   
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  ทัง้นี ้ รายละเอียดการเก่ียวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน 
(F53-4) ปรำกฏตำมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หน้ำที่ 50 – 57 
                                      

วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่ วไป (General 
Mandate)  จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,985,641,029 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 
2,485,641,029 บำท  โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน  500,000,000  หุ้น มูลค่ำท่ีตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   
   เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทสอดรับกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงินแบบ
ระมัดระวัง (Conservative)  จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ทัง้นี ้หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่
เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวงัโดยไม่กระทบต่อ
การด าเนินงานปกติของบริษัท 
 

   ควำมเหน็คณะกรรมกำร 
 เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,985,641,029 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนจ านวน 2,485,641,029 บาท โดยการออกหุ้นสามญั เพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ปรำกฏตำมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หน้ำที่ 50 – 57 

 การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  ดงักลา่ว เพื่อให้
สอดรับกบันโยบายการบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมดัระวงั (Conservative)  ทัง้นี ้หากในอนาคตเกิด
สถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมดัระวงั ให้มี
ความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ 
 

วำระที่ 13  พิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4  เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   
 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 11  และ วาระที่ 12 
 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร 
 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4  เร่ืองทนุจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบัการจดทะเบียนเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้ 
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 2,485,641,029    บาท (สองพนัสี่ร้อยแปดสิบห้าล้านหก
แสนสี่หมืน่หนึ่งพนัยี่สิบเก้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น  2,485,641,029    หุ้น (สองพนัสี่ร้อยแปดสิบห้าล้านหก
แสนสี่หมืน่หนึ่งพนัยี่สิบเก้าหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั  2,485,641,029    หุ้น (สองพนัสี่ร้อยแปดสิบห้าล้านหก

แสนสี่หมืน่หนึ่งพนัยี่สิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ  ---  หุ้น (--)” 

 

 

วำระที่ 14 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จ ำนวนไม่เกิน 80,057,481 หุ้น 
  มูลค่ำท่ีตรำไว้ 1 บำท เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1,  
  MBK-W2, MBK-W3  และกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 
   สืบเนื่องจากวาระที่ 11  บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  
ไม่เกิน  80,057,481 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัท  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวนไม่เกิน 80,057,481 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

  ควำมเหน็คณะกรรมกำร 
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
จ านวนไม่เกิน  80,057,481 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,026,352  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้  หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,016,513  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้  หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 

3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,793,847   หุ้น มลูค่าที่ตราไว้   หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 

4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน  76,220,769  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ซึ่งจะออกให้กบั
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 10 
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  ทัง้นี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการ
เพิ่มทนุ (F53-4) ปรำกฎตำมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หน้ำที่ 50 - 64 
 

วำระที่ 15  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ ำนำจทั่ วไป (General Mandate)  จ ำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น   
มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

 

    วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามที่บริษัทได้น าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 12 จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน  500,000,000  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านักงาน ก.ล.ต.  

 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร   
 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
เพื่อรองรับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้
 

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 500,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.16 ของทุน
ช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

  ทัง้นี ้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจดัสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียว
หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการ
จัดสรรหุ้น (วันขึน้ XR)  วตัถปุระสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ   การก าหนดราคาเสนอขาย  
ระยะเวลาเสนอขาย อตัราการจดัสรร วิธีการจดัสรรและการช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น  รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้สามญัเพิ่มทุน การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญ   เพิ่มทุนดงักล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า 
หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ /หรือค าขอต่างๆ 
และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการย่ืนจดทะเบียนเพิ่มทนุจด 
ทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ  ตามการช าระเงินของผู้จองซือ้
หุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย     และการน าส่งข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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     ส าหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ที่บริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายใน
วนัที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน  

 

  โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  ปรำกฎ
ตำมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ หน้ำที่ 50 - 57 

 

วำระที่ 16  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีการก าหนดวาระอ่ืนๆ ไว้  แต่ได้เปิด 
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม  และแสดงความคิดเห็นทัง้ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเร่ือง
อ่ืนๆ ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร ส าหรับการประชุมในครัง้นี ้    บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติม
ไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นซกัถามและหรือแสดงความคิดเห็น  แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้มี
การพิจารณา และลงมติในเร่ืองอื่นๆ  นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ จะต้องเสนอเข้าตาม 
เงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบญัญัติไว้ใน มาตรา 105  วรรคสอง   แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535  ว่า  “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้”  

 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดย

ไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กลา่วข้างต้น 

 

   จึงขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  หากท่าน
ประสงค์จะแต่งตัง้ให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน   โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม    และขอให้ผู้ รับมอบฉันทะมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ 
พนักงานลงทะเบียนของบริษัทก่อนเร่ิมการประชุม หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ  
บริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ    กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทก่อนวันประชุม
โดยซองจดหมายที่แนบมาด้วย  
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  ทัง้นี ้ หากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดเตรียมข้อมูลใด เพื่อชีแ้จงในที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปีนี ้ ขอได้โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน  2565  ด้วย จกัขอบคณุยิ่ง 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท 

          
 
                                                         
 
 
 
 
 
 

(นายสเุวทย์   ธีรวชิรกลุ) 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัท  เอ็ม บี เค  จ ากดั (มหาชน)  
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมของบริษทั 
เลขที่ 444  ชัน้ 8  อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 

              

ก่อนเร่ิมประชุม 

 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศตกมล  วรกุล เป็นพิธีกรผู้ด าเนินการประชุม  
วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ในเวลา 14.00 น. และก่อนเร่ิมเปิดประชุมได้เรียน
ชีแ้จงเบือ้งต้นของการประชมุ ดงันี ้ 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ 
แพร่กระจายในขณะนี ้  บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นส าคัญ       
คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จดัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco 
Webex Meeting/Cisco Webex) เพียงช่องทางเดียว  ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 444  ชัน้ 8   อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   ถนนพญาไท   แขวงวงัใหม่   เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร    
โดยบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน   รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ นฯ ผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  จะเป็นผู้ดแูลการด าเนินการจดัประชุมดงักล่าว   ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563   และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เร่ือง มาตรฐานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง         

 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยนัตวัตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่บริษัท
ได้น าส่งให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้  

 นางสาวศตกมล  วรกุล  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม ดงันี ้

➢ มีผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองรวม  20  ราย   นบัจ านวนหุ้นได้  7,104,362  หุ้น 
➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 147  ราย  นับจ านวน

หุ้นได้รวม  221,560,561 หุ้น   โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนมุติั 

➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืน เข้าร่วมประชุมรวม 725  ราย  นบัจ านวนหุ้นได้รวม   
953,672,412  หุ้น  
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➢ รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุจ านวน 892  ราย   
นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  1,182,337,335  หุ้น    
 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม  8,029  ราย ถือหุ้นจ านวน  1,756,516,065  หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 67.3115  ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุม จึงขอเปิดประชุม 
 

เร่ิมการประชุม 
 

  นางสาวศตกมล  วรกุล  เรียนเชิญ นายบันเทงิ  ตันติวิท  ประธานกรรมการ กลา่วเปิดประชมุ 

 ประธานที่ประชุม  กลา่วต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  และขอเปิด
การประชมุ   โดยขอมอบหมายผู้ด าเนินการประชมุ ดงันี ้  

1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ด าเนินการวาระในการ 
ประชมุ       

2. นายอภชิาติ กมลธรรม รองกรรมการผู้อ านวยการสายกฎหมาย เป็นเลขานกุารเพื่อบนัทกึ 
  รายงานการประชมุ 
3. นางสาวศตกมล วรกุล  เป็นพิธีกรผู้ด าเนินการประชมุ    

 

            นางสาวศตกมล  วรกุล  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 10 ท่าน ดังนี ้
 

1.       นายบนัเทิง    ตนัติวิท      ประธานกรรมการ  
2.       นายศภุเดช   พนูพิพฒัน์   รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาค่าตอบแทน 
3.   นายกษมา บณุยคปุต์         กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 
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  โดยกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม คือ   นายสเุวทย์    ธีรวชิรกุล  ส าหรับกรรมการอีก  9  ท่าน ประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
  กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการทัง้หมดเท่ากบั 100%  
 

  มีผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย  9  ท่าน  ดังนี ้

  1.  นายสเุวทย์             ธีรวชิรกลุ             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ 
  2.  นายเกษมสขุ           จงมัน่คง              กรรมการผู้จดัการศนูย์สนบัสนนุองค์กร  

                                                                    และรองกรรมการผู้อ านวยการ  สายการเงินและบริหาร 
3. นายสมพล     ตรีภพนารถ        กรรมการผู้จดัการธุรกิจศนูย์การค้า   
4. นายวิจกัษณ์          ประดิษฐวณิช     กรรมการผู้จดัการ 1 กลุม่บริษัท เอ็ม บี เค 
5. นายอภิชาติ             กมลธรรม           รองกรรมการผู้อ านวยการ  สายกฎหมาย 
6. นางสาวยพุาพรรณ์  ปริตรานนัท์         รองกรรมการผู้อ านวยการ  สายตรวจสอบภายใน  
7. นายสาธิต               สายศร         รองกรรมการผู้อ านวยการ  สายปฏิบติัการ 

8. นายวิศาล           สิปิยารักษ์        รองกรรมการผู้อ านวยการ   สายบริหารพืน้ที่เช่าและ 
     ผู้ เช่าสมัพนัธ์  รักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการ 

        สายการตลาด 
9. นางชนินทร์ชร        ปรีดีพร้อมพนัธุ์    รองกรรมการผู้อ านวยการ สายทรัพยากรบุคคล 

 

     โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชมุ  5  ท่าน คือ  นายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ,   นายสมพล  ตรีภพนารถ 
นายเกษมสุข จงมั่นคง, นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช  และนายอภิชาติ กมลธรรม ส าหรับผู้บริหารอีก 4 ท่าน  
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

   ผู้ตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัท 

   นายยิ่งยง   เตชะรุ่งนิรันดร์   ผู้สอบบญัชีอิสระ ที่มิได้เก่ียวข้องกบับริษัท  ได้ให้เกียรติเป็นตวัแทนของผู้

ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชมุนี ้   
 

       นายอภชิาติ  กมลธรรม ชีแ้จงวิธีการประชมุและการลงมติ ดงันี ้
 

 1. การด าเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนงัสือเชิญประชุมเรียงตามล าดับ  
โดยประธานที่ประชมุจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ  โดยการประชมุครัง้นีป้ระกอบด้วย 10 วาระ  

 2. การลงมติ ในแต่ละวาระ  เมื่อผู้ ถือหุ้ นซักถามหมดแล้ว  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ  ประธานที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ ดงันี ้

          2.1  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย  หรือไม่เห็นด้วย  หรือ 
งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนบัคะแนนเสียง จะนบั 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 
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          2.2  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า  เห็นด้วย  หรือไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่
ผู้ รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ  จึงจะ
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้         

           2.3  การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน  โดยระบุถึง
สัดส่วนที่ลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามข้อปฏิบัติส าหรับการ
ประชมุ 
 

 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 ถือหุ้ นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่ก าหนด หรือท าการเลือก "ยกเลิกการ
ลงคะแนนเสียงล่าสดุ"  บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ
เปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน    
        3.2  กรณีผู้ รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ “ไอคอนผู้ ใช้งาน” 
และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเข้าใช้งานในบญัชีของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ     

     3.3  ผู้ ถือหุ้ นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการ
ลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระแล้วจะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนัน้จะ
ประกาศผลของวาระนัน้ให้ที่ประชมุทราบต่อไป 

        3.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นออกจากการประชมุ (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ ถือหุ้น
จะไม่ถูกนบัเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนัน้ 
อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ตดัสิทธิของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะใน
การกลบัเข้าร่วมประชมุ หรือลงมติในวาระต่อไป 
 

 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ในที่ประชุม 
 4.1  บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม  หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกบัวาระ นัน้ๆ ตามความเหมาะสม  โดยสามารถซกัถามได้ใน  Q&A  หรือตามที่ระบบก าหนด   แล้ว
กดส่งค าถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม  ซึ่งบริษัทจะน าค าถามมาตอบในช่วงการรอลงคะแนน 
หรือในช่วงวาระอื่นๆ  
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 4.2  ในกรณีที่มีค าถามที่เก่ียวข้องในวาระนัน้ๆ ถกูสง่เข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก   บริษัทฯ  
จะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    เร่ิมด าเนินการประชมุตามวาระ 
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดงันี ้
 

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 

   นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล    ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2564  ซึง่จดัท าขึน้เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 
 

   โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 11 – 51 
 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปทีละหน้า และหากผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเพิ่มเติม 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว  ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ วาระที่ 1  
 

มติ   ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
   โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
  ลงคะแนน เป็นดังนี ้
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,182,678,891  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 ้ 1,182,678,891 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
 

สรุป         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
  ประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน   
 2,332,784,733 บาท  เป็น   ทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,832,784,733 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 
500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท   ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทัง้จ านวน  
ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
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 นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล    ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 2,332,784,733 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,832,784,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น  ท่ี
บริษัทยังไม่ได้ท าการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว     ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
หน้าที่ 52 - 59 
 

  รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
  

   

   เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขาย
หรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  ครัง้ที่ 3 (MBK-W3) ในวาระที่ 3  และต้องเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของผู้ ถือหุ้นที่ได้สิทธิดงักล่าว  เมื่อบริษัทยงัมิได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทนุสว่นนีไ้ปก่อน 
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้   ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ
วาระที่  2  
 

มติ   ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ านวน 2,332,748,733 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,832,784,733 

บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอ

ขายทัง้จ านวน  ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  โดยในวาระนีต้้องมีคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน เป็นดังนี ้

 

 

 
 

รายการ ก่อนลดทุน การลดทุน หลังลดทุน 

ทนุจดทะเบียน (บาท) 2,332,784,733  500,000,000 1,832,784,733 

มลูค่าหุ้น  (บาทต่อหุ้น) 1 1 1 

จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 2,332,784,733 500,000,000 1,832,784,733 
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 เห็นด้วย จ านวน  1,182,678,891  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 ้ 1,182,678,891 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 
  เดิม จ านวน 2,332,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,832,784,733 บาท     
  โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General  
  Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรร 

เสนอขายทัง้จ านวน  ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 

  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท วาระที่ 2  เห็นสมควรให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน        จ านวน 1,832,784,733 บาท  (หนึ่งพนัแปดร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสน                      
       แปดหมื่นสี่พนัเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท) 

  แบ่งออกเป็น  1,832,784,733 หุ้น (หนึ่งพนัแปดร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสน 

       แปดหมื่นสี่พนัเจ็ดร้อยสามสิบสามหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ            1 บาท (หนึ่งบาท)  

 โดยแบ่งออกเป็น     

 หุ้นสามญั  1,832,784,733 หุ้น (หนึ่งพนัแปดร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสน 

      แปดหมื่นสี่พนัเจ็ดร้อยสามสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ   --  หุ้น (--)” 
 

  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
    เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ
วาระที่  3  
 

มติ  ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
  บริษัทฯ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยในวาระนีต้้องมีคะแนน 
  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก 
  เสียงลงคะแนน  เป็นดังนี ้ 
  เห็นด้วย จ านวน   1,182,678,891      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 ้ 1,182,678,891 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

สรุป   ท่ีประชมุมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนมุติัให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  
   เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการ เสนอ 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

   ครัง้ท่ี 3 (MBK-W3) จ านวนไม่เกิน 70,260,642 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
  บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ชีแ้จงให้ที ่ประชุมทราบว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ

ของบริษัท ครัง้ที่ 3 (MBK-W3) จ านวนไม่เกิน 70,260,642 หน่วย   

• เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท)  
โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 25 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ   

• ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิด  
เศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

• โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนบัจากวนัที่ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ 

• มีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ที่ราคา 3 บาท  
(“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3”)   

• บริษัทคาดว่าจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 
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• โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ  คือทกุวนัที่ 15 ของเดือนมกราคม, กมุภาพนัธ์, มีนาคม, เมษายน,  
พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีที่วนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวัน
ท าการถดัไป ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าวนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวนัที่ 15 มกราคม 2565 

• และครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ในกรณีที่วนัใช้ 
สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เลื่อนก าหนดวันใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดท าการ
ของบริษัท 

• ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องแจ้งความ 
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการ
ก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจ านง ระหว่าง
เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

• รายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 และข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 60 – 66 
 

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มี 
รายชื่อในวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 
(Record Date) ในวนัที่ 28 ตลุาคม 2564  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่
กบัการได้รับอนมุติัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

               ทัง้นี ้ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจท าให้
บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดงันัน้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเร่ืองดงักล่าว  คณะกรรมการ
บริษัท มีสิทธิใช้ดลุยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวให้แก่บุคคลใดตามที่
บริษัทพิจารณาเห็นสมควร  หากการเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ 
 

                   (ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ 
ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบงัคบัของบริษัท หรือ 
  (ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบติัหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจาก
ที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
หรือ 

   (ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ 
เปรียบเทียบกบัประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 ดงักลา่ว 
รวมถึงการด าเนินการที่เก่ียวข้อง หรือ   
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  (ง) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท ก าหนดส าหรับการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 ดงักลา่ว 
 

                   ทัง้นี ้องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W3 ดงักล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระ
ในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบติัตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ของ
บริษัท ในการตรวจสอบขอค าปรึกษาและข้อแนะน าตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ และ/หรือ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่
บริษัทจะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  
นอกจากนี ้บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิ
ได้รับการเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3  รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทาง
ปฏิบติัสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บงัคับอยู่และสามารถด าเนินการได้ใน
เวลานัน้  
  ในการนี ้บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 ของ บริษัท
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย   ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจใน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม เมื่อค านึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการ
พิจารณาตามที่กลา่วไว้ข้างต้น  ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถกูจ ากดัสิทธิ และ/หรือ 
รายชื่อประเทศที่ถูกจ ากัดสิทธิ  เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 ประสบ
ความส าเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ MBK-W3 ดงักลา่วให้ทราบต่อไป (หากมี) 

 ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  
 

  (ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการเสนอ
ขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3  
  (ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการ
เสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จาก
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  
  (ค)  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหรือจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 ในครัง้นี ้
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 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 

1. เมื่อออก MBK-W3 แล้ว จะมีการปรับสิทธิของ MBK-W1 และ MBK-W2 หรือไม่ 

2. การออก MBK-W3 นัน้มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าไปลงทนุอะไรบ้างครับ 

3. การปรับสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 จะเพิ่มขึน้หรือลดลงอย่างไร หลงัจากออก MBK-W3 แล้ว 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
 

1. เมื่อมีการออก MBK-W3 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จะต้องปรับสิทธิ MBK-W1 และ
MBK-2 ด้วย ซึ่งรายละเอียดการปรับจะอยู่ที่หน้า 53 - 54 ของหนงัสือเชิญประชุม 

2. เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผล  เนื่องจากสามารถน า MBK-W3  
ไปขายในตลาดฯ ได้ หรือสามารถน ามาใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามญั MBK ได้ ซึ่งเงินที่ได้รับจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพจะเป็นเงินส ารองเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กบับริษัทและรองรับสถานการณ์ใน
อนาคต 

3. การปรับสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 จ านวน 1 หน่วย จะมีสิทธิการแปลงเป็นหุ้นสามญั MBK  ได้ 
ดงันี ้

• MBK-W1 จ านวน 1 หน่วย จะมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั MBK ได้ 1.0653  หุ้น ที่ราคาหุ้น
ละ 2.8162 บาท  

• MBK-W2 จ านวน 1 หน่วย จะมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั MBK ได้ 1.0313 หุ้น ที่ราคาหุ้น
ละ 2.9088 บาท  

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 4  
 

มติ       ผลการลงมติในวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่ 
จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่  3 (MBK-W3) จ านวนไม่เกิน  70,260,642 หน่วย  เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น   โดยวาระนีต้้องมีคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
เป็นดังนี ้
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 เห็นด้วย จ านวน  1,165,578,191 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    98.55407 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00000 
 งดออกเสียง  จ านวน      17,100,700   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      1.44593 
 บตัรเสีย  จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,182,678,891 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
 
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.55407 อนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  ครั้งที่  3 (MBK-W3) จ านวนไม่เกิน 
70,260,642 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,905,583,548 บาท  โดยการออกหุ้น 

 สามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 72,798,815  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ 

 การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท MBK-W3  
 และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และรองรับการปรับสิทธิของ 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 

 

 นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล   ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,832,784,733  บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,905,583,548 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวน
ไม่เกิน 72,798,815 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท MBK-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 และรองรับการ
ปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 รายละเอียดการเก่ียวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 59 
 

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ MBK-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 ดังนี ้
 

 

 

รายการ ก่อนเพิ่มทุน การเพิ่มทุน หลังเพิ่มทุน 

ทนุจดทะเบียน  (บาท) 1,832,784,733 72,798,815 1,905,583,548 

มลูค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1 1 1 

จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 1,832,784,733 72,798,815 1,905,583,548 
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 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ
วาระที่  5  
 

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด 
 ทะเบียนเดิมจ านวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,905,583,548 บาท  

โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 72,798,815 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1  
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท MBK-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และรองรับการ
ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2   โดยวาระนีต้้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,165,421,576 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   98.54083 
  ไม่เห็นด้วย  จ านวน           156,615 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.01324 
  งดออกเสียง  จ านวน      17,100,700   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      1.44593 
  บตัรเสีย  จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,182,678,891 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

สรุป      ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.54083 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,832,784,733 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,905,583,548 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 72,798,815 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท MBK-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 
และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 

Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,905,583,548 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  

2,405,583,548 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 500,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท 

 นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล   ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  1,905,583,548  บาท    เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  
2,405,583,548  บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจ านวน  500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 59 
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รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  
 

รายการ ก่อนเพิ่มทุน การเพิ่มทุน หลังเพิ่มทุน 

ทนุจดทะเบียน (บาท) 1,905,583,548 500,000,000 2,405,583,548 

มลูค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1 1 1 

จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 1,905,583,548 500,000,000 2,405,583,548 

 

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  ดังกล่าว เพื่อให้
สอดรับกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative)  ทัง้นี ้หากในอนาคตเกิด
สถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มี
ความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ 
 

                    จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,905,583,548  บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 2,405,583,548  บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวน  500,000,000  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้  ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ
วาระที่  6 
  
 

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจ 

  ทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,905,583,548 บาท เป็นทุนจด 

  ทะเบียนจ านวน  2,405,583,548 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 500,000,000 หุ้น  
  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน 
  เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,165,420,576 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.54074 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน           157,615 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.01333 
  งดออกเสียง จ านวน      17,100,700   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    1.44593 
  บตัรเสีย จ านวน                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้   1,182,678,891  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
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 สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.54074 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,905,583,548  
  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,405,583,548 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน  
  500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง 
 กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   
 

 นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล   ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า   เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทในวาระที่ 5  และวาระที่ 6  เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  พิจารณาอนุมติัให้
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้
 

     
       จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมติัให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  เพื่อให้

สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท   
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ
วาระที่   7  
   

มติ      ผลการลงมติในวาระที่  7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
   ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยวาระนีต้้องมีคะแนน 
   เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก 
    เสียงลงคะแนน เป็นดังนี ้ 
 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 2,405,583,548 บาท (สองพนัสี่ร้อยห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น
สามพนัห้าร้อยสี่สิบแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น  2,405,583,548 หุ้น (สองพนัสี่ร้อยห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสาม
พนัห้าร้อยสี่สบิแปดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  

 โดยแบ่งออกเป็น     

 หุ้นสามญั  2,405,583,548 หุ้น (สองพนัสี่ร้อยห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น

สามพนัห้าร้อยสี่สิบแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  --- หุ้น (--)” 
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  เห็นด้วย จ านวน  1,165,578,191 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   98.55407 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
  งดออกเสียง จ านวน     17,100,700   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     1.44593 
  บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,182,678,891 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
 

สรุป      ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเสียงข้างมากร้อยละ 98.55407 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม 

   หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
   บริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 72,798,815  หุ้น  

  มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  

  ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 
 

     นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า  เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทในวาระที ่5  เห็นสมควรให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท  จ านวนไม่เกิน 72,798,815  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,222,619 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,315,554 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 

3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 70,260,642 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 ซึ่งจะออกให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสดัสว่นการถือหุ้น เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 4 

 

  ทัง้นี ้ รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(F53-4) ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 – 66 
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อ

ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

นายชวลิต  ภูรีสถิตย์ ผู้ ถือหุ้น   สอบถาม ดงันี ้
 

 MBK จะมีโอกาสออก MBK-W4 ในอนาคตอนัใกล้นีห้รือไม่ 
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
 

 โอกาสที่จะออก MBK-W4 ขึน้อยู่กับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องพิจารณาตาม
สถานการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม และสถานการณ์ของบริษัทอีกครัง้ 
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ
วาระที่  8    

 

มติ  ผลการลงมติในวาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่ 
   เกิน 72,798,815  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
   MBK-W1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3    
   โดยวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เป็นดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,165,578,191 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   98.55407 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
  งดออกเสียง จ านวน     17,100,700   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     1.44593 
  บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้1,182,678,891 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.55407 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จ านวนไม่เกิน 72,798,815  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท   เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1   ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2  และการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W3  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

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

     นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า  เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
วาระที่ 6   เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน  500,000,000  หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้
 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 500,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.53 ของทนุ 
  ช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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 ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจดัสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วได้ทกุประการ อาทิ  
 

• วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจดัสรรหุ้น (วนัขึน้ XR)  

• วตัถปุระสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

• การก าหนดราคาเสนอขาย 

• ระยะเวลาเสนอขาย   

• อตัราการจดัสรร วิธีการจดัสรร 

• การช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น  

• รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

• การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญั   เพิ่มทนุดงักลา่วได้ 
  ตามที่เห็นสมควร  

• ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือในเอกสารรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ  
 และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน
ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผู้จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว 

• รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
  และการน าสง่ข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน ก.ล.ต.ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง     

 ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)      
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวนัที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 
 โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  ปรากฎตาม
เอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 59 
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อ
ซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ
วาระที่  9  
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มติ  ผลการลงมติในวาระที่  9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ 
  รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน  
  500,000,000 หุ้น   มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของ 
  จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,165,577,191 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   98.55399 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน               1,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00008 
  งดออกเสียง จ านวน     17,100,700   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     1.44593 
  บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,182,678,891 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.55399 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ
  

 

วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า   ในวาระนีห้ากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการ
พิจารณาและลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตาม
เงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบญัญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็
ได้” ซึง่จ านวนหุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นทัง้หมด คือ 585,505,355 หุ้น 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อ
ซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้

1. จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ผลประกอบการของ MBK 
ซบเซาลงตัง้แต่มีการแพร่ระบาดครัง้ใหญ่มาตัง้แต่ไตรมาสที่  2 ของปีนี ้ทัง้การประกาศล็อคดาวน์พืน้ที่ควบคมุ
สงูสดุและเข้มงวด อย่างกรุงเทพและปริมณฑล มีการปิดกิจการตามค าสัง่ของ ศบค. ล่าสดุรัฐบาลประกาศเปิด
ประเทศรับนกัท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกกัตวั ตัง้แต่วนัที่  1 พฤศจิกายน 2564  อยากทราบว่าไตรมาสที่ 4 นี ้ 
ศนูย์การค้า MBK Center จะสามารถกลบัมามีก าไรหรือไม่อย่างไร 

2.  ความคืบหน้าการปรับปรุงศนูย์การค้า MBK Center ด าเนินการไปแล้วถึงไหน และคาดว่าจะ 
ปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 
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3. เสนอแนะให้มีการประชาสมัพนัธ์ ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า MBK Center  มากขึน้ 
หลงัจาก ศบค. ผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มาคึกคกัอีก
ครัง้หนึ่งในช่วงก่อนเกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกแรกของต้นปี 2563 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
 

1. กลุม่ธุรกิจศนูย์การค้าถูกกระทบอย่างมากจากการถูกปิดศนูย์การค้าในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา
จนถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  และรัฐบาลได้มีประกาศให้นักท่องเที่ยวเร่ิมเข้าภายในประเทศได้ ถือว่าเป็น
สญัญาณที่ดีแต่จ านวนนกัท่องเที่ยวยงักลบัมาไม่มาก โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะดีขึน้ตามล าดบั รวมทัง้
ผลการด าเนินงานจะกลบัมาได้ปกติ คาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปี  

2. การปรับปรุงศูนย์การค้า MBK Center ใหม่ เนื่องจากเดิมกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะเป็น
นกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ 70% และคนไทยประมาณ 30% จึงได้มีการปรับกลยุทธ์โดยเปลี่ยนผู้ เข้า
มาใช้บริการให้เป็นคนไทยมากขึน้ จ าเป็นต้องปรับปรุงศูนย์ คาดว่าสิน้ปี 2564  จะแล้วเสร็จได้ประมาณ 70% 
และปรับปรุงเสร็จทัง้หมดในประมาณไตรมาส 1 ปี 2565 ในส่วนของธุรกิจอ่ืนๆ ในกลุ่ม MBK ที่ถูกกระทบ
โดยตรง คือ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว และสนามกอล์ฟ  โดยเฉพาะสนามกอล์ฟที่ภูเก็ตจะถูกกระทบ
มากกว่าสนามอ่ืน  แต่ทัง้นี ้ยงัมีธุรกิจที่ไม่ถูกกระทบ และมีแนวโน้มเติบโตไปในทางที่ดีขึน้ ได้แก่ ธุรกิจการเงิน 
ส่วนธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบไม่มาก  เนื่องจากไม่ได้มีโครงการสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมไว้มาก
ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอยู่ระหว่างขายคอนโดมิเนียมที่ยงัเหลืออยู่
เท่านัน้ 

3. การสื่อสาร และประชาสมัพนัธ์ศนูย์การค้า MBK Center เป็นแผนที่วางไว้ เพื่อประชาสมัพนัธ์ต
ให้ลกูค้าคนไทยเข้ามาใช้บริการมากขึน้ มีศนูย์รวมสถาบนักวดวิชาท่ีถือได้ว่าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ณ ตอนนี ้ 
ส่งผลให้มีผู้ เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึน้ประมาณ 5,000 คน โดยแบ่งออกเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมที่สามารถเดินทาง
มาได้ด้วยตนเอง และบางส่วนเป็นเด็กเล็ก ซึ่งจะต้องมาพร้อมกบัผู้ปกครอง โดยมีสดัส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของ
จ านวนนกัเรียน รวมถึงได้ปรับเพิ่มร้านอาหารให้มีมากขึน้  เพื่อดงึดดูให้กลุม่คนไทยมาใช้บริการเพิ่มมากขึน้ และ
ได้มีการประชาสมัพันธ์ทางสื่อทุกครัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ตามแผนประมาณช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 
จะมีการเปิดตัวใหม่ของศูนย์การค้า MBK Center กับดองกิ (Donki)  ที่เข้ามาเปิดให้บริการ คาดว่าจะช่วยดึง
สถานการณ์ให้กลับมาคึกคักขึน้ในปี 2565  และยังมีแผนประชาสัมพันธ์เร่ืองการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใน
ศนูย์การค้าให้มากยิ่งขึน้ 

 

นายชวลิต  ภูรีสถิตย์ ผู้ ถือหุ้น   สอบถาม ดงันี ้
  

 การขึน้เคร่ืองหมาย XW  เพื่อก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W3 จ าเป็นต้องจดัประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนก าหนดสิทธิดงักล่าวหรือไม่  เนื่องจากไม่ได้ติดตามข่าว  
จึงไม่ทราบว่าจะมีการขึน้ XW  ในการให้สิทธิได้รับ MBK-W3 ท าให้ไม่ทนัได้ใช้สิทธิแปลง MBK-W2   
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  

 วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 บริษัทฯ จะมี
หนงัสือแจ้งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุถึงวตัถุประสงค์ที่จะออก Warrant  โดยในครัง้นีว้นัที่ออก
หนงัสือแจ้งคือ วนัที่ 6 ตลุาคม 2564     ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะทราบล่วงหน้าก่อนวนั XW คือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2564 และ
มีการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564   อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ ถือหุ้นยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ 
MBK-W2  แต่ MBK-W2 ก็ได้รับการปรับสิทธิเพิ่มขึน้  จึงไม่มีผลกระทบแต่อย่างไร 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดซกัถามเพิ่มเติม  และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเร่ือง
อ่ืนใดให้ที่ประชมุพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชมุกลา่วปิดประชมุ 
 

    ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่าน

เป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวนันี ้และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท  หากการประชุม

ในครัง้นีท้่านผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภยัท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านมา ณ 

โอกาสนี ้   

  ในท้ายท่ีสดุนี ้หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึง

กลา่วปิดประชมุ  

 

ปิดประชุมเวลา  15.21 น. 

 

    

      ลงชื่อ         ประธานที่ประชุม 

(นายบันเทิง  ตันติวิท) 

 

    ลงชื่อ         เลขานุการท่ีประชุม 

  (นายอภชิาติ  กมลธรรม) 

         ผู้บันทกึการประชุม 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 

วาระที่ 5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 

 1. ตามข้อบงัคบัข้อ 17. ของบริษัทก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นทุกปี กรรมการของ
บริษัทต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้
พอดีหนึ่งในสาม  ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565   มีจ านวน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายบนัเทิง  ตันติวิท,  นายปิยะพงศ์  อาจมังกร,  นายประชา  
ใจดี  และนายอติพล  ตันติวิท 
   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 านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ 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   
  คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ว  เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายบนัเทิง  ตันติวิท, นายปิยะพงศ์  อาจมังกร, นาย
ประชา  ใจดี  และนายอติพล  ตันติวิท   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นายบนัเทิง  
ตันติวิท,  นายปิยะพงศ์  อาจมังกร,  นายประชา  ใจดี  และนายอติพล  ตันติวิท  กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ต่อไปอีก    ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทัง้ 4 ท่าน  มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท  สามารถที่
จะช่วยพฒันาบริษัทได้   เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท    โดยเห็นว่าการเลือกตัง้ นายบนัเทิง  ตันติวิท 
นายประชา  ใจดี  และนายอติพล  ต ันติว ิท ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการ
เช่นเดียวกบับริษัทไม่ท าให้บริษัทเสียหาย 

ทัง้นี ้ การเลือกตัง้บุคคลดงักล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว   เห็นว่ามีคณุสมบติัที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  ส่วนนายประชา  
ใจดี   ที่เสนอชื่อเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระนัน้ นายประชา  ใจดี ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของ
บริษัทมานานเป็นเวลา 14 ปี  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง   ซึ ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ว   เห็นว่าบุคคลดงักล่าวที ่เสนอชื ่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเชี ่ยวชาญในหน้าที ่ของ
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   จึงขอ
เสนอให้นายประชา  ใจดี  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี  โดยจะครบวาระ
ในปี พ.ศ.2568  และเมื่อครบวาระจะรวมการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของนายประชา  ใจดี เป็น 17  ปี   

โดยผู้ ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการ มี ประวัติและ
คณุสมบติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 
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ประวัติและคณุสมบัติกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
      
ชื่อ-นามสกุล        นายบันเทิง   ตันติวิท 
   ประธานกรรมการ 
 
อายุ                        77  ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ   วนัที่  8  เมษายน  2537 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ               28  ปี    
 

ประวัติการศึกษา   - ปริญญาโท สาขาการเงิน 

         Massachusetts institute of Technology (M.I.T)   
           ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

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

   การถือหุ้นบริษัทฯ   - ไม่มี - 
 

 มีความเชี่ยวชาญ   - การบริหารจดัการด้านธุรกิจการเงิน  ธุรกิจสนามกอล์ฟ  
      และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์   
 

  ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2549 - ปัจจบุนั    - ประธานกรรมการ  MBK 

ปี 2537 - เม.ย.2561   - ประธานกรรมการบริหาร  MBK 

ปี 2537 - 2549 - รองประธานกรรมการ MBK 
ปี 2540 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2558 - ก.พ.2560 - กรรมการบริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

 

  กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2546 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 

  บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ  บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

- กรรมการ  บริษัท บี.วี.โฮลดิง้ จ ากดั 
ปี 2549 - ปัจจบุนั - กรรมการ  บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จ ากดั 
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ปี 2545 - ธ.ค.2562  - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ก.ย. 2562 - ปัจจบุนั    - ประธานกรรมการ และกรรมการ 

  บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2530 - ปัจจบุนั  - กรรมการ  บริษัท ดีบกุ จ ากดั 

- กรรมการ  บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จ ากดั 
มิ.ย. 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท 911 สตรีทบอล จ ากดั 

    

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 
การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 

 
สถานภาพ  เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ,  บริษัท 
สยามพิวรรธน์  จ ากัด  ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท 
MBK และเป็นกรรมการบริษัท บี.วี.โฮลดิง้ จ ากัด ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟในฐานะส่วนตัว  โดยการเป็น
กรรมการในบริษัทดงักลา่วที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัท มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท    
 

หมายเหตุ    ปัจจบุนัเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK 
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ประวัติและคณุสมบัติกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
  

 ชื่อ-นามสกุล   นายปิยะพงศ์    อาจมังกร 
     กรรมการ  
 

 อายุ  65  ปี 
 วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  วนัที่  19  ตลุาคม  2541 
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ                  23  ปี    
 
 

   ประวัติการศึกษา   - ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ  สาขาภาษีอากร 

          มหาวิทยาลยัเซ้าเทิร์นแคลิฟอร์เนีย 

           ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

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

     การถือหุ้นบริษัทฯ       - จ านวน 3,120,000 หุ้น คิดเป็น  0.177 % ของหุ้นที่มีสิทธิ 
                      ออกเสียงทัง้หมด และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน  
           124,800 หน่วย 

  

     มีความเชี่ยวชาญ      -  ด้านการบริหารการเงิน  และการลงทนุ 
         -  ธุรกิจการเงิน   

   

    ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
   กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2541 - ปัจจบุนั - กรรมการ   MBK 

ปี 2549 - ปัจจบุนั  - กรรมการบริหาร MBK 

ปี 2543 - 2551  - กรรมการ 
  บริษัท โรงแรมรอยลัออคิด(ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2548- 2550 - กรรมการและกรรมการบริหาร 
  บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั(มหาชน) 

   -  
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   กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2548 - 2560  - รองกรรมการผู้จดัการ  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2548 - ก.พ. 2552 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2544 - 2551 - กรรมการ  บริษัท ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จ ากดั 
ปี 2559 – ธ.ค.2562 - กรรมการ และกรรมการบริหาร 

  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
   

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 
การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 
การประชมุคณะกรรมการดแูลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 

 
 

หมายเหตุ  ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการหรือมีสภาพเช่นเดียวกบับริษัท 
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ประวัติและคณุสมบัติกรรมการท่ีออกตามวาระ  และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล นายประชา   ใจดี 
                           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ 66  ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ         วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2550 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ  14  ปี  
 

  ประวัติการศึกษา        - ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 

          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  

  ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   ปี 2550  - หลกัสตูร Audit  Committee Program (ACP) 
  ปี 2547  - หลกัสตูร  Directors Accreditation  Program (DAP) 
  

  การถือหุ้นบริษัทฯ     - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ -                
   ความเชี่ยวชาญ        - ด้านกฎหมาย 
 

  ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
   กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 ปี 2550 - ปัจจบุนั    
  

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  MBK 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  MBK 
  

   กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 ปี 2547 - ปัจจบุนั - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2549 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท หินอ่อนบาตนั จ ากดั 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 
การประชมุคณะกรรมการดแูลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 

    
สถานภาพ  เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั(มหาชน)  ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ซึง่เป็นบริษัท 
 ย่อยของบริษัท MBK   ที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัท มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
    
หมายเหตุ  ปัจจุบนัเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า 
  บคุคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป 
  ตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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ประวัติและคณุสมบัติกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
 

ชื่อ-นามสกุล นายอติพล   ตันติวิท 
                           กรรมการ  
  
อายุ 45  ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ         วนัที่ 15  ตลุาคม  2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ                    18  ปี  
 

ประวัติการศึกษา    -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ผู้บริหาร) 
      สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

 

     ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     ปี 2549 - หลกัสตูร Directors Certification Program  (DCP) 
 

   การถือหุ้นบริษัทฯ   - จ านวน  400,000 หุ้น คิดเป็น 0.023% ของหุ้นที่มีสิทธิออก 
       เสียงทัง้หมดและใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 48,000 หน่วย       
 

      ความเชี่ยวชาญ      - ด้านการพฒันาธุรกิจการลงทนุ และธุรกิจกอล์ฟ  

 

     ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี 
     กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2546 - ปัจจุบนั    - กรรมการ MBK 

ปี 2561 - ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร MBK  
      
    กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปี 2563 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2557 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท น า้ดี 57 จ ากดั 
ปี 2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เอ.ที.เว็นเซอร์ มีเดีย จ ากดั 
ปี 2546 - ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ  บริษัท บี.วี. จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท เอส.แอล.เอส โฮลดิง้ จ ากดั 
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ปี 2543 - ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ  บริษัท บี.วี.โฮลดิง้ จ ากดั 
- กรรมการ  บริษัท ยี.เอ็ม.อาร์ จ ากดั 
- กรรมการ  บริษัท กะตะวิลเล็จ จ ากดั 
- กรรมการ  บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จ ากดั 
- กรรมการ  บริษัท ภเูก็ต ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากดั 
- กรรมการ  บริษัท อตัตา แอนด์ อตัตา จ ากดั 

ปี 2542 - ปัจจบุนั - กรรมการ  บริษัท ฮอลลิเดย์ วิลเลเจส (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ปี 2530 - ปัจจบุนั - กรรมการ  บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จ ากดั 

   

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 
การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 
การประชมุคณะกรรมการดแูลกิจการที่ดี 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ100) 

 
สถานภาพ  เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั(มหาชน)  ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ซึง่เป็นบริษัท 

  ย่อยของบริษัท MBK  และเป็นกรรมการในบริษัท บี.วี.โฮลดิง้ จ ากดั  ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ   
  โดยการเป็นกรรมการในบริษัทดงักลา่วที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัท มิได้ก่อให้เกิดความ 
  เสียหายแก่บริษัท    
 

หมายเหตุ   ปัจจุบนัเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 
 

ข้อมูลค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการ ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 เบีย้กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

สิทธิและประโยชน์
อื่นๆ (บาท) 

คณะกรรมการ 1,541,375 1,541,375 425,236.58 
คณะกรรมการบริหาร - 1,541,375  
คณะกรรมการตรวจสอบ 332,500 455,000  
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- 105,000  

รวม 1,873,875 2,976,375 425,236.58 
 

รวมเบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม    4,850,250  บาท สิทธิและประโยชน์    425,236.58  บาท  
รวมทัง้สิน้ 5,275,486.58 บาท 
 

 

ข้อมูลค่าตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการ ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 
ท่ีจะเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 อนุมัติ 

 

 เบีย้กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

สิทธิและประโยชน์
อื่นๆ (บาท) 

คณะกรรมการ 1,947,000   1,947,000 1,200,000 
คณะกรรมการบริหาร    1,188,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ 420,000   560,000  
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

    140,000  

ส ารองค่าตอบแทนกรรมการ  798,000 400,000 
รวม 2,367,000 4,633,000 1,600,000 

 
 

รวมเบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม 7,000,000 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 1,600,000 บาท  
รวมทัง้สิน้ 8,600,000 บาท  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 
 

• แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ชุดเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ตามรายนามดังต่อไปนี ้
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
เลขที่

ใบอนุญาต 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท 

1 นางกิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 4496 3 ปี (ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค. 2562 - 2564) 
2 นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 3972 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
3 นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 4807 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
4 นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 5872 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 
5 นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต 6014 ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

 
 

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 นอกจากนีผู้้สอบบญัชีตามรายชื่อข้างต้นนัน้ ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม 

•   จ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี 
     ส าหรับงบการเงินปี 2565 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 2,218,896 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพนัแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 
โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบญัชีกบัปีก่อน ดงันี ้
 
 

    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค่าตรวจสอบบัญชี 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ไตรมาสที่ 1 300,253 291,508 
ไตรมาสที่ 2 300,253 291,508 
ไตรมาสที่ 3 300,253 291,507 

ค่าตรวจสอบประจ าปี 1,318,137 1,279,745 
รวม 2,218,896 2,154,268 



 

                                                                                                                                        - 49 - 

 
 

•  ความสัมพันธ์กับบริษัท  
ผู้สอบบญัชีที่เสนอให้แต่งตัง้ ไม่มีความสมัพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างไร                    
                                                                                                        

•   การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
    เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกบับริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) บริษัทจึงแต่งตัง้ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2564 
 

 คณะกรรมการจะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา อีกทัง้บริษัทยงัได้
มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี  และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของ
บริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้สงักัดส านกังานสอบบญัชีเดียวกัน "เพื่อที่จะท าให้
มัน่ใจได้ว่า งบการเงินถกูจดัท าได้ทนัตามก าหนดเวลา 
 

ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอ่ืนของ
ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี และส านกังานผู้สอบ
บญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั  
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(F 53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 24 มีนาคม 2565 
 

ตามที่ บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) (MBK) ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/65 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  
MBK-W4  

ทัง้นี ้ ในวนัที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัเพื่อใช้ในการค านวนการ
ปรับสิทธิของ MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3 แล้ว ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอรายงานการปรับราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3 
ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ “ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) ครัง้ที่ 2 (MBK-W2) 
และครัง้ที่ 3 (MBK-W3)  (“ข้อก าหนด สิทธิฯ”)” ที่ก าหนดไว้ 
  

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 
1.1  การลดทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 2,405,583,548 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,905,583,548 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย จาก
การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น    

1.2  การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,905,583,548 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่   2,485,641,029  บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ จ านวน
580,057,481 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 
การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูค่าที่ตราไว้

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการ
ใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 80,057,481 1.00 80,057,481 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

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

จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย/ราคา
ใช้สิทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

1) เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท  
เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญั 
แสดงสิทธิ MBK-W1” 
หรือ “ใบส าคญัแสดง
สิทธิ”) 

หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่จ านวนไม่
เกิน 1,026,352 
หุ้น 
 

อตัราการใช้สิทธิ
(เดิม) ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 
1.0653  หุ้น 
อตัราการใช้สิทธิ
(ใหม่) ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 
1.0971 หุ้น 
โปรดดหูมาย
เหต ุ1) 
 
 

ราคาใช้สิทธิ 
(เดิม) 

เท่ากบัราคา  
2.8162 บาท 
ราคาใช้สิทธิ 
(ใหม่) 

เท่ากบัราคา 
2.7346 บาทต่อ
หุ้น โปรดดหูมาย

เหต ุ1) 
 
 

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 าหนดสิทธิฯ”)  

โปรดดหูมาย
เหต ุ1) 

2) เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท       
เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญั 
แสดงสิทธิ MBK-W2” 
หรือ “ใบส าคญั       
แสดงสิทธิ”) 

หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่จ านวนไม่
เกิน 1,016,513 
หุ้น 
 

อตัราการใช้สิทธิ
(เดิม) ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 
1.0313 หุ้น 
อตัราการใช้สิทธิ
(ใหม่) ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 
1.0621 หุ้น 
โปรดดหูมาย
เหต ุ2) 
 

ราคาใช้สิทธิ 
(เดิม) 

เท่ากบัราคา  
2.9088 บาท 
ราคาใช้สิทธิ 
(ใหม่) 

เท่ากบัราคา 
2.8245  บาทต่อ
หุ้น โปรดดหูมาย

เหต ุ2) 
 
 

การใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W2 
จะเป็นไปตามเง่ือนไข
ของการใช้สิทธิทีร่ะบุ
ในข้อก าหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของ   
ผู้ออกใบส าคญัแสดง

สิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท เอ็ม บี 
เค จ ากดั (มหาชน) 
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จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย/ราคา
ใช้สิทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ครัง้ที่ 2 (MBK-W2) 
(“ข้อก าหนดสิทธิฯ”)  

3) เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท       
เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 3 (“ใบส าคญั 
แสดงสิทธิ MBK-W3” 
หรือ “ใบส าคญั       
แสดงสิทธิ”) 

หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่จ านวนไม่
เกิน 1,793,847 
หุ้น 
 

อตัราการใช้สิทธิ
(เดิม) ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 
หุ้น 
 
อตัราการใช้สิทธิ
(ใหม่) ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 
1.0298 หุ้น 
โปรดดหูมาย
เหต ุ3) 
 

ราคาใช้สิทธิ 
(เดิม) 

เท่ากบัราคา  
3 บาท 

ราคาใช้สิทธิ 
(ใหม่) 

เท่ากบัราคา 
2.9131  บาทต่อ
หุ้น โปรดดหูมาย

เหต ุ3) 
 
 

การใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W3 
จะเป็นไปตามเง่ือนไข
ของการใช้สิทธิทีร่ะบุ
ในข้อก าหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของ   
ผู้ออกใบส าคญัแสดง

สิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท เอ็ม บี 
เค จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 3 (MBK-W3) 
(“ข้อก าหนดสิทธิฯ”) 

โปรดดหูมาย
เหต ุ3) 

4) เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W4” หรือ 
“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ที่
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้น  
 

หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่จ านวนไม่
เกิน 
76,220,769 หุ้น 
 

อตัราการ
จดัสรร: 25 หุ้น
สามญั ต่อ 1 
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ (ในการ
ค านวณสิทธิที่
จะได้รับจดัสรร
ใบส าคญัแสดง 
สิทธิของผู้ ถือหุ้น
แต่ละรายนัน้ 
หากเกิดเศษจาก
การค านวณตาม
อตัราการจดัสรร  
ให้ปัดเศษนัน้
ทิง้) 

ใบส าคญัแสดง 
สิทธิ MBK-W4 
ไม่คิดมลูค่า 

(ศนูย์บาท) โดย 
มีราคาใช้สิทธิ 
เท่ากบัราคา  

3 บาท 
 

การใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W4 
จะเป็นไปตามเง่ือนไข
ของการใช้สิทธิทีร่ะบุ
ในข้อก าหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้
ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิและผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท เอ็ม บี 
เค จ ากดั (มหาชน)  

โปรดดหูมาย
เหต ุ5) 
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จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย/ราคา
ใช้สิทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ครัง้ที่ 4 (MBK-W4) 
(“ข้อก าหนดสิทธิฯ”) 

 
หมายเหต ุ: 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/65 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,905,583,548  บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,985,641,029 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่เกินจ านวน  80,057,481 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวตามรายละเอียดดงันี ้ 
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,026,352 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคัญ

แสดงสิทธิ MBK-W1  
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,016,513 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคัญ

แสดงสิทธิ MBK-W2  
3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,793,847 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคัญ

แสดงสิทธิ MBK-W3  
4) บริษัทค านวณราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3 (ใหม่) และอตัราการใช้สิทธิ

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3 (ใหม่) เน่ืองจากในวันท่ี 24 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ทราบ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัเพื่อใช้ในการค านวนการปรับสิทธิของ MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3 แล้ว 

5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  76,220,769  หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 4 (MBK-W4) จ านวนไม่เกิน  76,220,769 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 25 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในการค านวณสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจาก
การค านวณตามอตัราการจัดสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้)  โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนบัจากวนัท่ีได้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและมีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 
3 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4”) บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ตามหลกัเกณฑ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้นี ้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ปรากฎในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอ านาจให้นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้อ านวยการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมูลใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 เพิ่มเติม (ภายหลังจากท่ี
บริษัททราบจ านวนการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3 เพื่อซือ้หุ้นสามัญในวันท่ี 15 
มีนาคม 2565) ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ต่อไป ภายใต้เงื่อนไขว่า (1) อตัราการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ เท่ากับ 25 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในการค านวณสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจัดสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้) และ (2) หุ้นท่ีออกไว้
เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2, MBK-W3 และ MBK-W4 มีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีทจ.34/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีทจ. 34/2551”)  
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อน่ึง บริษัทจะเสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายช่ือในวนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 (Record Date)  ในวันท่ี 28 มีนาคม 2565  
อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ ถือ
หุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น ยังคงมีความเสี่ยงท่ีอาจท าให้บริษัท มีหน้าท่ีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ดงันัน้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเร่ืองดงักล่าว  คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่  
เสนอขายหรือไม่จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศองักฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอื่นใด ตามท่ีบริษัทพิจารณาเห็นสมควร  หากการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้  
(ก) เป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ 
ข้อบงัคบัของบริษัท หรือ 
(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าท่ีต้องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากท่ีต้องด าเนินการตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  
(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ี
บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ดงักล่าว รวมถึงการด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง 
หรือ   
(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีบริษัท ก าหนดส าหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
MBK-W4 ดงักล่าว  

ทัง้นี ้องค์ประกอบท่ีบริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ดังกล่าว 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงภาระหน้าท่ีเพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย 
และ/หรือ การปฏิบตัิตามหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัท ในการตรวจสอบขอค าปรึกษา
และข้อแนะน าตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบตัิตามหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของ
บริษัท ในด้านต่างๆ  เมื่อเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  นอกจากนี ้บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 รายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ
ก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศท่ีมีผลใช้บังคับอยู่และสามารถ
ด าเนินการได้ในเวลานัน้  

ในการนี ้บริษัท มีสิทธิท่ีจะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ซึง่มีที่อยู่ในการจดัส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัท มีสิทธิท่ีจะใช้ดลุยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องตามความเหมาะสม เมื่อค านึงถึงองค์ประกอบท่ีใช้ในการพิจารณาตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงการก าหนดรายชื่อประเทศท่ีไม่ถูกจ ากัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศท่ีถูกจ ากัดสิทธิ  เพื่อให้การเสนอขายหรือ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ประสบความส าเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการ
เสนอขายหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ดงักล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี) 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะ กรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  
(ก) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหรือจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 
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(ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ซึง่รวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าว 
ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 และการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ค)  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W4 ในครัง้นี ้

6) การด าเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 
6.1  ในกรณีท่ีต้องมีการปรับอตัราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
MBK-W1 หรือข้อก าหนดสิทธิ MBK-W2 หรือข้อก าหนดสิทธิ MBK-W3 หรือข้อก าหนดสิทธิ MBK-W4 อนัเป็นผลให้เกิด
เศษของจ านวนหุ้ นท่ีจะได้รับตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W1 หรือตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W2 หรือตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 หรือตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้ตดัเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ 
6.2  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้ตดัเศษของหุ้น
ดงักล่าวทิง้ 
 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จดัสรรให้แก ่ ประเภท 

หลกัทรัพย์ 
จ านวนหุ้น ร้อยละของ 

ทนุช าระแล้ว 
หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั ไม่เกิน 500,000,000 28.16 - 

หมายเหต ุ:  ร้อยละต่อทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 
ทัง้นี ้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีท่ีบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป  หรือ

ภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 
 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ใน

รูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัที่ 28 มีนาคม 2565 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข 
การขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1 การด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนช าระ

แล้ว รวมทัง้การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหลกัทรัพย์ของเข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้
4.2.1 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ทัง้จ านวนที่ออกไว้

แล้ว และที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 
4.2.2 หุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 ทัง้จ านวนที่ออกไว้

แล้ว และที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 
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4.2.3 หุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 ทัง้จ านวนที่ออกไว้
แล้ว และที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W3 

4.2.4 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็ม บี เค (มหาชน) ครัง้ที่ 4 
(MBK-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

4.2.5 หุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 
 

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนท่ีเพิ่มทุน 
5.1 ลดทนุเพื่อตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
5.2 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน  1,026,352 หุ้ น เพื่อ

รองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 1,016,513 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,793,847 หุ้น เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม   

5.3 การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 จ านวนไม่เกิน 76,220,769 หน่วย  เพื่อให้
บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายกิจการและ /หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทในอนาคต   

 

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง  เพื่อใช้ใน

การประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิและเป็น     

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่อง จากการที่บริษัทจะสามารถน า
เงินทนุที่ได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิไปด าเนินการต่างๆ 

นอกจากนี  ้ ผู้ ถือหุ้ นที่ ใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W1 และ /หรือ      
MBK-W2 และ/หรือ MBK-W3 และ/หรือ MBK-W4 จะมีสิทธิเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัททัง้หมด  
เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการ 
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการ
เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทจะขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พิจารณารับใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 และหุ้นสามัญที่ 
เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท   เป็นหลักทรัพย์       
จดทะเบียนตามข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

• วนัประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 3/65 2 มีนาคม 2565 

• วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
MBK-W4 (Record Date) 

28 มีนาคม 2565 

• วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565  28 เมษายน 2565 

• วนัจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบยีน และแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับการอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565  

• น าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

• การเสนอขายหุ้นแบบมอบอ านาจทัว่ไปให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม  ก าหนดขึน้ภายหลงัจากได้รับการอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565  

 
 
 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 

   ลงนาม..............................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
         (นายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ) 
 

 
 

 
 

 



- 58 - 
 

         สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
   ของ 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (MBK-W4) 
 

ประเภทของใบสําคญัแสดงสิทธิ              : ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็ม บี เค จํากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 4 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ                   : 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบชุื่อผู้ ถือ 
และสามารถเปลี่ยนมือได้ 

วิธีการจดัสรร                                         : • จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) 
(“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้ น โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราสว่น 25 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 

• ในการคํานวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอตัรา
การจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

        ทัง้นี  ้ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ      
MBK-W4   ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นที่
ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น 
ยังคงมีความเสี่ยง ที่อาจทําให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ดังนัน้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเร่ือง
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่
เสนอขายหรือไม่จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวให้แก่บคุคล
ใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร  หากการเสนอขายหรือ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วทําให้ หรืออาจเป็นผลให้  
     (ก) เป็นการกระทําที่ขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบ
ข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ 
ข้อบงัคบัของบริษัท หรือ 

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการ
ใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดําเนินการตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  

(ค) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกบัประโยชน์ที่บริษัท 
จะได้รับ   หากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
MBK-W4 ดงักลา่ว รวมถึงการดําเนินการที่เก่ียวข้อง หรือ   
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(ง) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ 
กําหนดสําหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ    
MBK-W4 ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่
เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ดังกล่าว 
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตาม
กฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย 
และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ของบริษัท ในการตรวจสอบขอคําปรึกษาและ
ข้อแนะนําตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ใน
ด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมี
การเสนอขายหรือการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  นอกจากนี ้บริษัท อาจเสนอขาย
หรือจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-
W4 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติ
สากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้
บงัคบัอยู่และสามารถดําเนินการได้ในเวลานัน้ 

ในการนี ้บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี  ้
บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคํานึงถึงองค์ประกอบ
ที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดั
เพียงการกําหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจํากัดสิทธิ และ/หรือ 
รายชื่อประเทศที่ถูกจํากัดสิทธิ  เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ประสบความสําเร็จ โดยบริษัท
อาจแจ้งข้อกําหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขาย
หรือจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ดงักลา่วให้ทราบต่อไป 
(หากมี) 
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       ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการ 
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการ
พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อนัจํา
จําเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายและจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 

จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสําคญั       : 
แสดงสิทธิ                       

ไม่เกิน  76,220,769  หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย                          : 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ                    :  ไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
จํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ         :     
รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 76,220,769 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

อตัราการใช้สิทธิ                                    : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั                  : 3 บาท 
คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษทั 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ กําหนดราคาใช้สิทธิ
และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  
ทัง้นีห้ากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้อง
ไม่ตํ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 

วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ                     : คณะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน
บริษัท  หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มี
อํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย  จะพิจารณากําหนด 
โดยบริษัทคาดว่าจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิได้ภายใน  ไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2565 

ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ   :                      ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, 
พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตลุาคม, 
พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิในกรณีที่วนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัท ให้เลื่อน
กําหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการถัดไป ทัง้นี ้บริษัทคาด
ว่าวนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวนัที่ 15 กรกฎาคม 2565  
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 ทัง้นี ว้ันครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายจะตรงกับวันที่
ใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 มีอายคุรบ ในวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2568 (มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ) 
และในกรณีที่วันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดทําการของ
บริษัทให้เลื่อน  กําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเป็นวนัก่อนวนัหยุด
ทําการของบริษัท 
คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้ กําหนดวันครบ
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ            : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั
ทําการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้    ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย โดยกําหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจํานง ระหว่าง
เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการก่อน
วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  
เมื่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 แล้ว
การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดงักลา่วไม่สามารถเพิกถอนได้ 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรอง          : 
รับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้
สิทธิ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่จะระบุไว้ใน
ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (MBK-W4) (“ข้อกําหนด
สิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ กําหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ             : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ            : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก            : 
การใช้สิทธิ 

บริษัทจะนําหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วตัถปุระสงค์ของการออกใบสําคญั          : 
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะ 
ได้รับจากการจดัสรรหุ้นสามญัที่ 
ออกใหม่ในครัง้นี ้

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลซึง่
จะมีผลทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียน และ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ 
 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการ         : 
เพิ่มทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทจะ
สามารถนําเงินทนุที่ได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิไปดําเนินการต่างๆ 
นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W4 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัททัง้หมด เช่น 
สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น  : 
 

1. หุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  MBK-W4 ในครัง้นี ้ จะมี
สิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าของบริษัททุก
ประการ   โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  MBK-W4 จะเร่ิมตัง้แต่วนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วสําหรับ
หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  MBK-W4  และนายทะเบียน
ของบริษัทได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออก  เนื่องจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
นัน้แล้ว 

 

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้ นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมมี
รายละเอียดดงันี ้
1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 และ 
MBK-W3 ครบทัง้จํานวนทําให้บริษัทออกใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 สงูสดุไม่เกิน  76,220,769 
หน่วย   ซึ่งหากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 จนครบทัง้
จํานวนดงักล่าว     แต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ ถือหุ้นเฉพาะส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ  MBK-W4  ดังนี ้
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Control Dilution 
=     จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้/ (จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว + จํานวน 

หุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  MBK-W1+ จํานวนหุ้นจากการใช้สิทธิตาม 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 + จํานวนหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  
MBK-W3 + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 

  =    ประมาณร้อยละ 3.85  
 

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 
และ MBK-W3 ครบทัง้จํานวน ภายหลงัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นในครัง้นี ้และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  MBK-W4 ดงักลา่วมีการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้จํานวน แต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้าน
ราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.95*  บนสมมติฐานราคาตลาดที่  12.81  บาท
ต่อหุ้ นซึ่งคํานวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักย้อนหลัง 10 วันทําการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ (วนัที่ 2 มีนาคม 2565) 
* คํานวณจากราคาตลาด 12.81 บาท ลบราคาตลาดหลงัเสนอขาย 12.43 บาทหารด้วยราคาตลาด    
  12.81 บาท 

 

  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x (จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว + จํานวนหุ้นจากการ 
     ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 + จํานวนหุ้นจาก 
     การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 + จํานวนหุ้น 
     จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W3)) +  
     (ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออก 
     ในครัง้นี)้ / (จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว + จํานวนหุ้นจากการใช้ 
     สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 + จํานวนหุ้นจาก 
     การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W2 + จํานวนหุ้น 
     จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W3) +  
     จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 
   =  12.43 บาท 
 

Price Dilution 
=  ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 
=  ประมาณร้อยละ 2.95 
 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 
    เนื่องจากผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน  มีขาดทนุสทุธิ จึงไม่มีการคํานวณการลดลง
ของสว่นแบ่งกําไร 
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เง่ือนไขการปรับสทิธิ : 
 

  ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ใน
กรณีที่มีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
 1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ไ ด้
ออกแล้วของบริษัท 
 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคล
ในวงจํากัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คํานวณได้ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท  
 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสทุธิต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่ว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  
 4. เม่ือบริษัท จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ด้อยไปกว่าเดิม 
 ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ MBK-W4 
 

เง่ือนไขอื่นๆ : 
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ  

(ก) กําหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการเสนอขาย
หรือจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 

(ข) ดําเนินการและลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จําเป็นและเก่ียวข้องกบัการเสนอ
ขายหรือจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ซึง่รวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนั เอกสาร 
และหลกัฐานดงักลา่ว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหรือจดัสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิ MBK-W4 และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

(ค) มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหรือจดัสรรจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 ในครัง้นี ้
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 การมอบฉันทะและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

เข้าประชุมด้วยตนเอง 
 บุคคลธรรมดา 

➢ ส ำเนำเอกสำรบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ) พร้อมรับรอง 
 ส ำเนำถกูต้อง 
➢ กรณีมีกำรแก้ไขชื่อ-ชื่อสกลุ จำกที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ต้องแสดงหลกัฐำนรับรอง 
 กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวด้วย 

 

การมอบฉันทะ 
บุคคลธรรมดา 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน  และลง

ลำยมือชื่อของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  หรือ  หนงัสือเดินทำง (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ)  ของผู้มอบฉันทะและผู้ รับ

มอบฉนัทะพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
 

นิติบุคคลไทย 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน   
       และลงลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ

ของนิติบคุคล 
(3) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  หรือ  หนงัสือเดินทำง (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ)  ของผู้ รับมอบฉันทะพร้อม

ลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
 

นิติบุคคลต่างด้าว 
(1) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบคุคลนัน้อำจจะเป็นเอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่นิติบคุคล 
  นัน้ตัง้อยู่ หรือโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคลนัน้ก็ได้    ทัง้นี ้จะต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคลผู้มี  
  อ ำนำจลงลำยมือชื่อผกูพนันิติบคุคล  เงื่อนไขหรือข้อจ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อ และที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 
(2) เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วยและให้ผู้แทน 
  นิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 
 

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

 
 

 
 

    

 
 

  
หมายเหตุ 
 ทัง้นี ้ กรรมกำรอิสระทัง้สองท่ำนดงักล่ำวข้ำงต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวำระที่ 6  เกี่ยวกบักำร
พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรของบริษัท ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้ 

  

     
     

 
 

1. ชื่อ-นามสกุล นางผาณิต พูนศิริวงศ์     
 ต าแหน่งในบริษัท กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 
 อายุ 73 ปี  
 อยู่บ้านเลขท่ี                             96  หมู่ที่ 3  ถนนวิภำวดีรังสิต  เขตหลกัสี่ 

กรุงเทพมหำนคร   
รหสัไปรษณีย์  10210 

2. ชื่อ-นามสกุล นายสุวิชญ  โรจนวานิช 
 ต าแหน่งในบริษัท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

 อายุ 63 ปี  
 อยู่บ้านเลขท่ี                             249/1 ซอยสขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันำ    กรุงเทพมหำนคร   
รหสัไปรษณีย์ 10110 
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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 



วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/MBK161246R  

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวนัที่ 28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 

บริษัท เอ็ม บี เค  จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายคดีและงานนิติบุคลล 
เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 
 ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคา 10330 
โทร. 02-853-7834 .02-853-7814  

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9136 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://app.inventech.co.th/MBK161246R


  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 นํา Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 
กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 

การพิมพ์คำถาม 1 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 
 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 

3 



 
ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/MBK161246R  

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผาน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 
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หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 

https://app.inventech.co.th/MBK161246R


 
 

 
 

 

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ ถือหุ้น MBK ประจ าปี 2564 
และความพงึพอใจในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

***บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความร่วมมือ 

และสละเวลาตอบแบบประเมินนี*้** 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ถือหุ้น MBK 
ประจ าปี 2564 

 
 

 
               

แบบประเมินความพึงพอใจ 
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

(รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 
 

 
 
               


