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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565   ณ ห้องประชุมของบริษัท 
เลขที่ 444  ชัน้ 8  อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 

 

 

ก่อนเร่ิมประชุม  
  

 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศตกมล  วรกุล เป็นพิธีกรผู้ด าเนินการประชุม  
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ในเวลา 14.00 น. และก่อนเร่ิมเปิดประชุมได้เรียนชีแ้จง
เบือ้งต้นของการประชมุ ดงันี ้ 
                  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ
แพร่กระจายในขณะนี ้  บริษัทจึงมีความตระหนกัถึงความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นส าคญั   

                 ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จ ัดประชุมสาม ัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565   ผ ่านสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว  ณ  ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด 
(มหาชน)  เลขที่ 444  ชัน้ 8  อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร    
โดยบริษัทไม่มีการจดัลงทะเบียนหน้างาน  รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทาง
อื่นๆ ของบริษัท    ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
จะเป็นผู้ ดูแลการด าเนินการจัดประชุมดังกล่าว  ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563    และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง    
    
                  โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถยืนยันตวัตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้
น าสง่ให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ 

 นางสาวศตกมล  วรกุล  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม ดงันี ้
 

➢ มีผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองรวม  29  ราย นบัจ านวนหุ้นได้  44,784,049  หุ้น 
➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุรวม 60  ราย  นบัจ านวนหุ้นได้

รวม 46,261,800 หุ้ น   โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนมุติั 
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➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ รวม 739 ราย นบัจ านวนหุ้นได้รวม 1,105,291,111 หุ้น 
➢ รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจ านวน 828 ราย      

นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,196,336,960 หุ้น   
 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม  7,870  ราย ถือหุ้นจ านวน  1,796,423,567  หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที ่เข้า
ประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 66.5954% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุม จึงขอเปิดประชุม 
 

เร่ิมการประชุม 
 

  นางสาวศตกมล  วรกุล  เรียนเชิญ นายบันเทงิ  ตันติวิท  ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชมุ กลา่วเปิดประชมุ 

 ประธานที่ประชุม  กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  และขอเปิด
การประชมุ   โดยขอมอบหมายผู้ด าเนินการประชมุ ดงันี ้  
 

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

               3  นายกษมา บุณยคุปต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น ผู้ด าเนินการประชมุในวาระที่ 3 และ 7 

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

            นางสาวศตกมล  วรกุล  แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
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 
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7. นายปิยะพงศ์ อาจมงักร  กรรมการ 
8. นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ    กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
9. นายอติพล ตนัติวิท กรรมการ    

10. นายวิจกัษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ  
 

                  โดยกรรมการที่อยู่ในห้องประชมุ  นายสุเวทย์  ธีรวชิกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    
และนายวิจักษณ์   ประดิษฐวณิช  กรรมการ ส าหรับกรรมการอีก  8 ท่าน ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

 กรรมการท่ีเข้าประชมุในครัง้นีจ้ านวน 10 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการทัง้หมด 100% 
 

   ผู้บริหารระดับสูง ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วย  10  ท่าน  ดังนี ้
1. นายสเุวทย์               ธีรวชิรกลุ          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ 

2. นายวิจกัษณ์            ประดิษฐวณิช    กรรมการผู้จดัการ 1 กลุม่บริษัท เอ็ม บี เค 

3. นายเกษมสขุ  จงมัน่คง  กรรมการผู้จดัการศนูย์สนบัสนนุองค์กร  รองกรรมการ 

        ผู้อ านวยการสายการเงินและบริหาร 

4. นายสมพล   ตรีภพนารถ  กรรมการผู้จดัการธุรกิจศนูย์การค้า  

5. นายไกรวิน   ศรีไกรวิน  กรรมการผู้จดัการ 2 กลุม่บริษัท เอ็ม บี เค 

6. นางสาวยพุาพรรณ์ ปริตรานนัท์  รองกรรมการผู้อ านวยการ สายตรวจสอบภายใน 

7. นายอภิชาติ  กมลธรรม  รองกรรมการผู้อ านวยการ สายกฎหมาย 

8. นายสาธิต   สายศร  รองกรรมการผู้อ านวยการ สายปฏิบติัการ 

9. นางชนินทร์ชร  ปรีดีพร้อมพนัธุ์ รองกรรมการผู้อ านวยการ สายทรัพยากรบุคคล 

10. นายวิศาล   สิปิยารักษ์  รองกรรมการผู้อ านวยการ สายบริหารพืน้ที่เช่า 

        และผู้ เช่าสมัพนัธ์  

        รักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการ สายการตลาด 
 

  โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชมุ 6 ท่าน คือ  นายสเุวทย์   ธีรวชิรกุล,  นายวิจกัษณ์  ประดิษฐวณิช 
นายเกษมสุข  จงมั่นคง,   นายสมพล ตรีภพนารถ,  นายไกรวิน ศรีไกรวิน   และ นายอภิชาติ กมลธรรม ส าหรับ
ผู้บริหารอีก 4 ท่าน ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

   ผู้ตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี ้
 

   1.   นายยิ่งยง   เตชะรุ่งนิรันดร์   ผู้สอบบญัชีอิสระ ที่มิได้เก่ียวข้องกบับริษัท  ได้ให้เกียรติเป็นตวัแทน 
ของผู้ ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชมุนี ้   
                2.  นางกิ่งกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ์    ผู้สอบบญัชีของบริษัท   ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครัง้นี  ้ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อช่วยตอบค าถามจากผู้ ถือหุ้น     
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                 บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้นเว็บไซต์ของบริษัท   และได้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม  ตัง้แต่วันที่ 29 กันยายน  2564   และสิน้สุดวันที่ 30 ธันวาคม  2564 แต่ไม่
ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ มายงับริษัท 
   

      นายอภชิาติ  กมลธรรม ชีแ้จงวิธีการประชมุและการลงมติ ดงันี ้
 1. การด าเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนงัสือเชิญประชุมเรียงตามล าดับ  
โดยประธานที่ประชมุจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ  โดยการประชมุครัง้นีป้ระกอบด้วย 16 วาระ  
 

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

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

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

                  หากท่านผู้ ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่ก าหนด หรือท าการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนน
เสียงล่าสดุ"  บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกบัวาระนัน้ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลง
ได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน    
        3.2  กรณีผู้ รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ “ไอคอนผู้ ใช้งาน” 
และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเข้าใช้งานในบญัชีของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ     
      3.3  ผู้ ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาท ี หลงัจากท่ีมีการแจ้งเปิดการลงคะแนน
เสียงของแต่ละวาระแล้ว จะมีการประกาศปิดการสง่คะแนนในแต่ละวาระ จากนัน้จะประกาศผลคะแนนของวาระ
นัน้ให้ที่ประชมุทราบต่อไป 
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        3.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ ถือหุ้น
จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนัน้ 
อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ตัดสิทธิของผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะใน
การกลบัเข้าร่วมประชมุ หรือลงมติในวาระต่อไป 
 

 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ในที่ประชุม 
4.1  บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม  หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที ่

เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  โดยสามารถซกัถามได้ใน  Q&A หรือตามที่ระบบก าหนด แล้วกดส่ง
ค าถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม  ซึง่บริษัทจะน าค าถามมาตอบในช่วงการรอลงคะแนน หรือในช่วง
วาระอ่ืนๆ  

4.2 ในกรณีที่มีค าถามที่เก่ียวข้องในวาระนัน้ๆ ถกูสง่เข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก   บริษัทฯ จะ 
พิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

 

 นายสุเวทย์   ธีรวชิกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   เร่ิมด าเนินการประชมุตามวาระ 
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดงันี ้ 
 

วาระที่ 1     รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 
 

      นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 
ซึง่จดัประชมุเมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน  2564 

 

  โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 16 - 36 
 

   นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปทีละหน้า และหากผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเพิ่มเติม 
 

   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว  ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี ต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564  
เป็นดังนี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,196,532,498  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9999 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                    12   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
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 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,196,532,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  

สรุป         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564  
               ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 2   การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อทราบ 
 

   นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  เรียนที่ประชุมว่า  ในวาระนีข้อเชิญ นายเกษมสุข  จงมั่นคง กรรมการ
ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร และ รองกรรมการผู้อ านวยการ สายการเงินและบริหาร   เป็นผู้ รายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2564  ให้ที่ประชมุทราบ 
 

               นายเกษมสุข  จงมั่นคง  รายงานผลการด าเนินงาน ดงันี ้
 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัในรอบปีบญัชี 2564  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564  ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 
 

 การด าเนินงานของบริษัทฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น  7 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
 1. ธุรกิจศนูย์การค้า 
 2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 4. ธุรกิจกอล์ฟ 

5.  ธุรกิจอาหาร 
6.  ธุรกิจการเงิน 
7.  ธุรกิจการประมลู  

 

 1.  ธุรกิจศูนย์การค้า 
    โครงการในปัจจุบนั  
 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การค้า สถานที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สี่แยกปทมุวนั 100% 
พาราไดซ์ พาร์ค ถนน ศรีนครินทร์ 100% 
อาคารพาราไดซ์เพลส ถนน ศรีนครินทร์ 100% 
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9 100% 
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ติวานนท์ 100% 
กลาสเฮ้าส์ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก 100% 



  - 7 - 

 
 

  บริษัทร่วม (บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด)  

 
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 

  โครงการในปัจจุบนั  
 

 
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 โครงการในปัจจบุนั 

 

 
 
 
 
 
 

ศูนย์การค้า สถานที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
สยามเซ็นเตอร์ สี่แยกปทมุวนั 48.7% 
สยามดิสคฟัเวอร่ี สี่แยกปทมุวนั 48.7% 
สยามพารากอน สี่แยกปทมุวนั 48.7% 
ไอคอน สยาม เจริญนคร  24.3% 
สยามพรีเมี่ยม เอาท์เลต ลาดกระบงั 24.3% 

โรงแรม สถานที่ตัง้ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ปทมุวนั ปริน้เซส กรุงเทพฯ 100% 
ดสุิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท กระบี่ 100% 
ทินิดี อินน์ ระนอง ระนอง 100% 
ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะลนัตา กระบี่ 100% 
ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภเูก็ต ภเูก็ต 72.9% 
ทินิดี กระบี่ กระบี่ 100% 
ดิโอลิมปิก ฟิตเนส คลบั กรุงเทพฯ 100% 

โรงแรม สถานที่ตัง้ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
โครงการควินน์ คอนโด สขุมุวิท 101 กรุงเทพฯ 100% 
โครงการควาริทซ์ พระราม 9 กรุงเทพฯ 100% 
โครงการพาร์ค ริเวอร์เดล ปทมุธานี 100% 
โครงการเดอะริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์ ปทมุธานี 100% 
โครงการ ล็อคปาล์ม เรสซิเดนซ์ ภเูก็ต 72.9% 
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4. ธุรกิจกอล์ฟ 
โครงการในปัจจบุนั  
 

สนามกอล์ฟ สถานที่ตัง้ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC)  ภเูก็ต 72.9% 

เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC)   ภเูก็ต 72.9% 

ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั 
(RDGC)  

ปทมุธานี 
100% 

บางกอก กอล์ฟ คลบั (BKGC)  ปทมุธานี 100% 

ล าลกูกา กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั 
(LKGC)  

ปทมุธานี 
46.9% 

 
5. ธุรกิจอาหาร 

       แบ่งเป็นประเภทธุรกิจ 
➢ ข้าวมาบญุครอง 
➢ ศนูย์อาหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 
➢ ศนูย์อาหารสามย่าน มิตรทาวน์ 
➢ ศนูย์อาหารเดอะไนน์ ติวานนท์ 

 

6. ธุรกิจการเงนิ 
➢ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ากดั 
➢ บริษัท ทีลิสซิ่ง จ ากดั 

 

      7.        ธุรกิจการประมูล 
➢ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

ความคืบหน้าส าหรับโครงการธุรกิจศูนย์การค้า 

➢ ศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ต่อสญัญาเช่าไปอีก 20 ปี โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2566  
ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2586 

➢   ศนูย์การค้าเดอะไนน์ ติวานนท์ ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2565 ตัง้อยู่
บนพืน้ที่ประมาณ 20 ไร่ พืน้ที่เช่าประมาณ 11,800 ตารางเมตร ปัจจบุนัมี Occupancy rate ประมาณ 90% 
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ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2564 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพรวมรายรับของบริษัทใน ปี 2564 (Revenue)  
 จากภาพแสดงสดัส่วนรายรับประจ าปี 2564 ของบริษัทอยู่ที่ 7,874 ล้านบาท โดยธุรกิจที่มีสดัส่วน
ของรายรับสงูสดุคือธุรกิจการเงิน คิดเป็น  31%      โดยคิดเป็นรายรับประมาณ  2,400  ล้านบาท  ประกอบด้วย
บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ากดั  และ บริษัท  ที ลีสซิ่ง  จ ากดั  ในปี 2564  แม้ธุรกิจการเงินจะได้รับผลกระทบ  แต่มี
การดูแลเร่ืองรับช าระหนี ้และตัง้ส ารองหนีท้ี่ลดลง    เนื่องจากลูกค้าโดยรวมในธุรกิจเช่าซือ้รถจักรยานยนต์มี
รายรับเพิ่มขึน้บ้างจากโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ ท าให้ผู้ เช่าซือ้มีก าลงัในการช าระหนีท้ี่ดีขึน้ 
 

 ธุรกิจอาหาร สดัสว่นของรายรับ คิดเป็น  21%   แต่ก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง จากก าลงัซือ้ของตลาด
ท่ีลดลง ท าให้ยอด Modern Trade และยอด Traditional Trade ลดลงเล็กน้อย  
 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สดัส่วนของรายรับ  คิดเป็น 16%   ท าได้ค่อนข้างดี ยอดรายรับรวมอยู่ที่
ประมาณ  1,200  ล้านบาท    โดยยอดขายหลกัของบ้านอยู่ที่โครงการริเวอร์เดล เรสซิเด้นซ์   และโครงการพาร์ค 
ริเวอร์เดล ที่จงัหวดัปทุมธานี  
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 ธุรกิจศูนย์การค้า สดัส่วนรายรับ คิดเป็น13% ลดลงจากปีก่อน     เนื่องมาจากมีการปิดศนูย์การค้า 
ประมาณ  44  วัน  ตัง้แต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564   ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทาง
ศูนย์การค้าไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่าแต่อย่างใด    เพื่อเป็นการช่วยผู้ เช่าให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้   
ประกอบกบัธุรกิจศนูย์การค้ายงัมีผู้ใช้บริการไม่มากเหมือนปกติ  ท าให้ยอดรายรับลดลงมาอยู่ที่  1,042  ล้านบาท 
 

  ธุรกิจการประมูล สัดส่วนรายรับ คิดเป็น  8%   หรือประมาณ  600  กว่าล้านบาท  ในปี 2564  
รายรับถือว่าดี    เนื่องจากจ านวนรถที่ส่งมาจากผู้ขายเพื่อเข้าประมลู  โดยเฉพาะสถาบนัการเงินมีปริมาณเพิ่มขึน้
มากจากปี 2563   
 

  ในส่วนของเงินปันผล (Dividend)  คือ   เงินปันผลท่ีรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจด
ทะเบียน อยู่ที่ 400 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 5% ของยอดรายรับทัง้หมด 
 

  ที่เหลือเป็นรายรับจากธุรกิจกอล์ฟประมาณ  3% ธุรกิจโรงแรมประมาณ 3% ทัง้สองธุรกิจจะมีรายรับ
รวมอยู่ที่ประมาณ 200 กว่าล้านบาท เนื่องจากนกัท่องเที่ยวยงัไม่ได้เดินทางเข้ามา ท าให้ธุรกิจโรงแรมมีรายรับที่ยงั
ไม่ดีมากนกั และประกอบกบัมีการปิดโรงแรม ทัง้ปิดปรับปรุงและปิดเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
 

EBITDA 
 ภาพรวม  EBITDA ในปี 2564 มีจ านวน  1,384  ล้านบาท มาจาก 

➢ ธุรกิจการเงิน 65%   ประมาณ  901 ล้านบาท  
➢ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 33%  ประมาณ  430  ล้านบาท  
➢ Dividend  29%  ประมาณ  400  ล้านบาท  
➢ ธุรกิจการประมลู  20%  ประมาณ  300  ล้านบาท 
➢ ธุรกิจกอล์ฟ   ธุรกิจโรงแรม  และธุรกิจอาหาร เป็นตวัเลขที่ไม่มาก 
➢ ธุรกิจศนูย์การค้าติดลบเนื่องจากมีการปิด และสว่นลดที่ทางกลุม่ศนูย์การค้าจ าเป็นต้องให้แก่ 
 ผู้ เช่าเพื่อช่วยพยงุและสามารถด าเนินธุรกิจกนัต่อไปได้ 
 

ภาพรวมค่าใช้จ่ายของบริษัท ประจ าปี 2564 
 ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายจ านวน  2,400 ล้านบาท  โดยในปี 2563  มีค่าใช้จ่ายจ านวน  2,600 กว่าล้าน 
จะเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ  220  ล้านบาท  คิดเป็นประมาณ 9%    ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงเกิดจากการที่
พยายามควบคมุทัง้จาก Fixed  cost เพื่อให้เหมาะสมกบับริบทของธุรกิจที่ต้องด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 ผลก าไร – ขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 จากภาพในปี 2564  ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ จ านวน  (804) ล้านบาท สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม จ านวน  (334) ล้านบาท   ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น จ านวน   (0.60)  บาท  มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น จ านวน  
14.77 บาท   อตัราก าไรสทุธิต่อรายได้ คิดเป็น  (9.8%)  
 

 สว่น ROE & ROA   เนื่องจากผลประกอบการขาดทนุ ท าให้ ROE อยู่ที่ 3.89% และ ROA อยู่ที่ 1.43% 
เป็นตวัเลขติดลบ 
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 เพิ่ม/ลด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากภาพ สดัสว่นในการถือหุ้นของสยามพิวรรธน์เพิ่มขึน้เล็กน้อย คิดเป็น  48.71%  ขาดทนุสทุธิ 
จ านวน  342  ล้านบาท 
 

การด าเนินโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 
Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) 
 

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

(หมดอาย ุวนัที่ 4 สิงหาคม 2565) 
➢ ปัจจบุนั MBK ได้ยื่นขอต่ออายใุบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC  ไปเมื่อวนัที่  

29 มีนาคม 2565 
 

รางวัลการแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 
รางวัลด้านองค์กร และด้านการจัดการพลังงาน 
 

➢ ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ระดบัดีเลิศ 5 ดาว   โดยสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

➢ รางวลัการเปิดเผยข้อมลูความยัง่ยืน ประจ าปี 2564  โดยสถาบนัไทยพฒัน์ 
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➢ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม 

ประจ าปี 2564 

➢ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบ ในการช าระเงินสมทบกองทุน

ประกนัสงัคมดีเด่น ประจ าปี 2564 

➢ ได้รับรางวลัด้านการประหยดัพลงังาน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2020 

➢ ศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวลั The Best of Sha Awards 2021 

➢ ได้รับการรับรองระบบริหารความปลอดภยัสารสนเทศ  ISO 27001 : 2013 

➢ ได้รับการรับรองระบบการจดัการท่ีเป็นมาตรฐานสากล พฒันาระบบบริหารคณุภาพได้อย่าง

ต่อเนื่อง ISO 9001:2015 

➢ ได้รับการรับรองระบบจดัการด้านพลงังานตามมาตรฐาน ISO50001 : 2018 

 เมื่อนายเกษมสุข จงมั่นคง  ได้รายงานเสร็จสิน้แล้ว นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุม
ว่ามที่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่  
 

นายอภนัินท์ จิรโกเมศ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  ในอนาคตเซ็นทรัลจะสร้างโครงการในฝ่ังสยามสแควร์ จะกระทบกบัเอ็ม บี เค ในด้านไหนบ้าง และ
ขอทราบความคืบหน้าของการปรับปรุงศนูย์การค้า เอ็ม บี เค เร่ืองอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy rate) และการ
พิจารณาสว่นลดให้กบัผู้ เช่า 
 

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบค าถาม ดงันี ้
  โครงการของเซ็นทรัลที่จะมาสร้างฝ่ังสยามสแควร์ มีเนือ้ที่ประมาณ 5 ไร่กว่าน่าจะท าเป็นพืน้ที่ใช้
ประโยชน์หลายประเภท (Mixed- use)  ชัน้ลา่งเป็นร้านค้ารายย่อย (Retail) ชัน้บนขึน้ไปอาจเป็นส านกังาน(office)  
มมุมองส าหรับเอ็ม บี เค น่าจะเป็นบวก เพราะจะช่วยเสริมให้ท าเล หรือพืน้ที่บริเวณรอบๆ มีความน่าสนใจมากขึน้  
ส่วนความคืบหน้าในการปรับปรุง ศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  จะเสร็จประมาณ 95% ไม่เกินเดือนมิถุนายน ปี
นี ้   ซึ่งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้ร้านค้าเปิดช้าลงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม 
คือ ภายในวนัที่ 31 มนีาคม 2565  ที่ผ่านมา   ดงันัน้ คาดว่าร้านค้าจะเปิดได้ 100%  ประมาณสิน้เดือนกรกฎาคม 
2565 นีเ้ป็นอย่างช้า ทัง้นี ้ส่วนพืน้ที่ที่เคยว่างในอดีตสามารถขายพืน้ที่ได้เกือบทัง้หมด   เพียงแต่รอจังหวะให้
ร้านค้าเข้ามาปรับปรุงตามรูปแบบที่เราเปลี่ยนไป ส่วน Occupancy ปัจจุบนัมีประมาณ 80%  และประมาณไตร
มาสท่ี 2 น่าจะอยู่ที่ 90 - 95%   และอีก 5% น่าจะจบครบถ้วนภายในสิน้ปี 2565  
 

หมายเหตุ   วาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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นายกษมา  บุณยคุปต์ ประธานกรรมการตรวจสสอบ ได้แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งส าเนางบ
แสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564   
ที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว     ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในแบบ 56-1 One 
Report  ประจ าปี 2564   ในหน้าที่ 228 - 357   
     นายกษมา บุณยคุปต์ รายงานว่างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่ทางคณะกรรมการจะ
เสนองบการเงิน และให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัประจ าปี 2564  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
 

➢ สินทรัพย์รวมประมาณ 55,257 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,885 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 
3%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

➢ หนีส้ินรวมประมาณ 34,199 ล้านบาท ลดลงประมาณ  1,558 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 
4%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

➢ ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมประมาณ  21,058 ล้านบาท  ลดลงประมาณ  327  ล้านบาท หรือคิดเป็น
ประมาณ  2%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
➢ รายได้ส าหรับปี 2564   มีจ านวนประมาณ  8,208  ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย  8,618  ล้านบาท 
➢ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ (334) ล้านบาท 
➢ กำไรส่วนที่ปันไปให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (60) ล้านบาท  
➢ ผลประกอบการส่วนของบริษัทฯแสดงยอดขาดทุนสุทธิอยู่ที่ (804) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่

แสดงผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 149 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง (953) ล้านบาท คิดเป็น 640%   
  

 เมื่อนายกษมา บุณยคุปต์ ได้รายงานเสร็จสิน้แล้ว  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า
มที่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ 
  

      เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้   ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 3  โดยวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ          ผลการลงมติในวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  เป็นดังนี ้ 
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,196,696,450  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9476 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                    12   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน            627,048    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0523 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,323,510  เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9476 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไร 
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน
ปันผล ประจ าปี 2564 

 

             นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้
 

 บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่จดัสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จ านวน 11,502,216,611 บาท
หัก ในรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จ านวน 
(560,318,648) บาท 
                ดังนัน้ ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะมียอดรวมเป็นจ านวน 
10,941,897,963 บาท 
               และเนื่องจากในปี 2564  บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน จึงไม่มีการจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย  
 

             นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  จึงขอเสนอการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564  เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564  ให้ที่ประชุมรับทราบ  ดังนี ้ 
 

1. การที่บริษัทไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก 
 บริษัทมีผลการด าเนินงาน  ปี 2564 ขาดทนุ 

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

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านใดมีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่  
 

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์  ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้ 
 บริษัทจะกลบัมาจ่ายเงินปันผลด้วย Cash Dividend  ให้ผู้ ถือหุ้นเหมือนเดิมได้เมื่อไร 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
 บริษัทฯ พยายามบริหารการเงินอย่างระมัดระวังซึ่ง ในวาระถัดไปจะให้เสนอขาย/จัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้กบัผู้ ถือหุ้น  สว่นเร่ืองการจ่ายปันผลเป็นเงินสด หากสถานการณ์กลบัมาปกติก็คาดว่าสามารถจ่ายได้
เหมือนเดิม 

  

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้   ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่  4 โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติ     ผลการลงมติในวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 เป็นดังนี ้ 

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,197,603,498  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9999 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                    12   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,603,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป        ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม 
       กฎหมายและงดการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

 วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ    
 

    นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  รายงานให้ที่ประชมุ
ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้นเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ชื่อผู้ที่มีคณุสมบติัเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตัง้เข้าเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตัง้แต่วันที่ 29 กันยายน  2564  และสิน้สุดวันที่ 30 ธันวาคม  2564  
แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบติัเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ
พิจารณา      
  ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดต้องออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม หรือโดยจ านวนใกล้เคียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี  ซึง่กรรมการของบริษัทฯ มี  
10  ท่าน  ตามที่ได้แนะน าตวัไปแล้วนัน้ 
 

   ในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกตามวาระจึงมีจ านวน  4  ท่าน   คือ   
 1.  นายบนัเทิง     ตนัติวิท 
 2. นายปิยะพงศ์     อาจมงักร  
 3. นายประชา      ใจดี 
                   4.  นายอติพล    ตนัติวิท 

 

  ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น  กรรมการทัง้ 4 ท่าน  ได้ขออนุญาต
ออกจากการประชมุนีก้่อน  
       กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ มีจ านวน 4 ท่าน  โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าท่ี  37 - 46  คือ 
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                   1.  นายบนัเทิง      ตนัติวิท        มีความเชี่ยวชาญ    การบริหารจดัการด้านธุรกิจการเงิน 

           ธุรกิจสนามกอล์ฟและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์   

                   2.  นายปิยะพงศ์   อาจมงักร      มีความเชี่ยวชาญ    ด้านการบริหารการเงิน  และการลงทนุ   

         ธุรกิจการเงิน  

 3.  นายประชา      ใจดี             มีความเชี่ยวชาญ    ด้านกฎหมาย 

                   4.  นายอติพล       ตนัติวิท        มีความเชี่ยวชาญ    ด้านการพฒันาธุรกิจลงทนุ และธุรกิจกอล์ฟ 
 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทัง้คณะกรรมการของบริษัท  ได้พิจารณา
แล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเป็นกรรมการบริษัทต่อไป   เนื่องจากมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินของบริษัทฯ โดยเห็นว่าการ
เลือกตัง้ นายบันเทิง  ตันติวิท ,  นายประชา  ใจดี   และนายอติพล  ตันติวิท ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ท าให้บริษัทเสียหาย และนายปิยะพงศ์  อาจมังกร  มิได้เป็น
กรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท 

 

  นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านใดมีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ วาระที่  5   
โดยในวาระนี ต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่  5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ 
เป็นดังนี ้ 

 

  5.1    นายบันเทงิ ตันติวิท  
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,197,169,039       เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9637 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน            434,471  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0363 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,603,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :   ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9637 แต่งตัง้นายบันเทิง ตันติวิท กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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  5.2    นายปิยะพงศ์ อาจมังกร  
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,197,279,050  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9729 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน           324,460  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0271 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,603,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :        ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9729 แต่งตัง้นายปิยะพงศ์ อาจมังกรกลับเข้าเป็น 
   กรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

  5.3   นายประชา ใจดี    
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,166,109,509  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          97.3702 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน       31,494,001  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            2.6298 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,603,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :        ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 97.3702 แต่งตัง้นายประชา ใจดี กลับเข้าเป็น 
   กรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ    
    
 5.4    นายอติพล ตันติวิท 
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,197,169,039  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9637 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน       434,471  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0363 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,603,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :        ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9637 แต่งตัง้นายอติพล ตันติวิท กลับเข้าเป็น 
   กรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ       
  

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ  
 

     นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุม
พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการ หน้าท่ี  47 
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  ในวาระนีจ้ะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการของบริษัท   โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการ  เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัเงิน
ค่ าตอบแทนกร รมกา ร  จ านวน  7,000,000 บาท  ( เ จ็ ด ล้ านบาท ถ้ วน )และอนุมั ติ สิ ท ธิป ระ โ ยช น์ 
ต่างๆ จ านวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จ านวน 
8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับปี 2564 
                    จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัเงินค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวข้างต้นเป็นจ านวนเท่ากบั
ปี 2564   
                    คณะกรรมการมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชดุย่อยต่างๆ  
อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับ
ของบริษัทฯ 

 

 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
 

      เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้     ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 6   โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ     ผลการลงมตใินวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี ้ 
 

 เห็นด้วย จ านวน  1,196,372,398  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.8932 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน    1,279,112    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1068 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :        ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.8932 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565   
 

     นายกษมา  บุณยคุปต์   ประธานกรรมการตรวจสอบ  เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้มีมติเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ตามรายนามดงัต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา  ปรากฏตามเอกสารประกอบการ
พิจารณา  หน้าท่ี  48 – 49 
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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 
 

 คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ   ส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
                 ส าหรับงบการเงินปี 2565  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับ
บริษัทเป็นจ านวน 2,218,896 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) โดย
เปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบญัชีกบัปีก่อน ดงันี ้
 
 
 
 
 

    เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) บริษัทจึงแต่งตัง้ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2565  
 คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลา อีกทัง้บริษัทยังได้มี
การวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั เพื่อที่จะท าให้มัน่ใจได้ว่า งบการเงิน
ถกูจดัท าได้ทนัตามก าหนดเวลา 

  ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอ่ืนของส านัก
งานสอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชี และส านักงานผู้สอบบญัชีที่
ผู้สอบบญัชีสงักดั  
                   ทัง้นี ้การให้บริการดงักล่าวเป็นงานที่สามารถปฏิบติัได้โดยผู้สอบบญัชีภายใต้กรอบของข้อบงัคับสภา
วิชาชีพบญัชีเร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ข้อมลูประกอบการพิจารณา
ตามเอกสารท่ีสง่มาพร้อมกบัค าบอกกลา่วเชิญประชมุนี ้  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

 นายกษมา  บุณยคุปต์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 

       เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 7 โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

ค่าตรวจสอบบัญชี 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 2564 

ค่าตรวจสอบประจ าปี 2,218,896 2,154,268 
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มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนสินจ้างของ
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  เป็นดังนี ้ 

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,197,651,498  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9999 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน         11  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      1    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :        ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9999 อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนด 
  จ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
2,405,583,548  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,905,583,548 บาท  โดยการตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General  Mandate) จ านวน 500,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทัง้จ านวน ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 

 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,405,583,548  
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,905,583,548 บาท  โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000 บาท ที่บริษัทยังไม่ได้ท าการออกหรือเสนอขายหุ้น
เพิ่มทนุดงักลา่ว  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าท่ี  50 และ 56 (หนา้ทีเ่ก่ียวข้อง 50 – 57) 
      เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  ครัง้ที่ 4 (MBK-W4) ในวาระที่ 10  และต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นที่ได้สิทธิดงักล่าว  เมื่อบริษัทยงัมิได้จัดสรรหุ้น เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทนุสว่นนีไ้ปก่อน 
  

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
 

      เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้  ขอใ ห้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ   
วาระที่ 8 โดยในวาระนี ต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    ผลการลงมติในวาระที่  8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน  2,405,583,548  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,905,583,548 บาท  
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โดยการตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่ รองรับการเพิ่ มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General  
Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอ
ขายทัง้จ านวน ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 เป็นดังนี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,197,651,498  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9999 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน         12  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป :        ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9999  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  2,405,583,548  บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,905,583,548 บาท  โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General  Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ 
  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
วาระที่ 8  เห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565   พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน ดงันี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 1,905,583,548 บาท (หนึ่งพนัเก้าร้อยห้าล้านห้า
แสนแปดหมื่นสามพนัห้าร้อยสี่
สิบแปดบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น  1,905,583,548 หุ้น (หนึ่งพนัเก้าร้อยห้าล้านห้า
แสนแปดหมื่นสามพนัห้าร้อยสี่
สิบแปดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั  1,905,583,548 หุ้น (หนึ่งพนัเก้าร้อยห้าล้านห้า

แสนแปดหมื่นสามพนัห้าร้อยสี่
สิบแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  --  หุ้น (--)” 
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  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็นจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

                 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอใ ห้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 9  โดยในวาระนี ต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ    ผลการลงมติในวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
              ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  เป็นดังนี ้ 

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,197,651,498  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.9999 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน         12  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9999  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติ 
  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
  จดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  
 ครัง้ท่ี 4  (MBK-W4) จ านวนไม่เกิน 76,220,769 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
 บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  รายงานว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 4 
(MBK-W4)   จ านวนไม่เกิน 76,220,769 หน่วยเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่
คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 25 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบส าคัญแสดงสิทธิในการ
ค านวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตาม
อัตราการจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิ ง้โดยใบส าคญัแสดงสิทธิด ังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีน ับจากวันที ่ได้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 3 บาท 
(“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4”) บริษัทคาดว่าจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิได้ในไตรมาสที่ 2  
ของปี 2565 โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ  คือทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, 
พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิในกรณีที ่ว ันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื ่อนก าหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็นวันท าการถัดไป ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าวันใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และครบ
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ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายจะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม  2568  ในกรณีที่วันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับ
วันหยุดท าการของบริษัทให้เลื่อนก าหนดวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดท าการของบริษัท  ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.    ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิในแต่
ละครัง้ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจ านง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 
15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิครัง้สดุท้าย รายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W4 และข้อม ูลเบื อ้งต้นเ กี ่ยวก ับใบส าค ัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 58 - 64 
                 อนึ ่ง บริษัทจะเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มี
รายชื ่อในวันก าหนดรายชื ่อผู้ถือหุ้นที ่มีสิทธิได้รับเสนอการขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4  
(Record Date)  ในวันที่ 28 มีนาคม 2565  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและ
ขึน้อยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
                ทัง้นี ้ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจท าให้
บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนัน้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเร่ืองดังกล่าว  คณะกรรมการ
บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีที่อยู่
ในการจัดส่งเอกสารในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอ่ืนใด ตามที่บริษัท
พิจารณาเห็นสมควร  หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้  
 (ก) เป็นการกระท าที่ขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ 
ต่างประเทศและ/หรือ ข้อบงัคับของบริษัท หรือ 
 (ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบติัหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจาก
ที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมาย
ไทย หรือ  
 (ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที ่เพิ ่มขึน้ และ/หรือ มีความเสี ่ยงในด้ านต่างๆ เกินสมควรเมื ่อ 
เปรียบเทียบกับประโยชน์ที ่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
ดังกล่าว รวมถึงการด าเนินการที่เก่ียวข้อง หรือ   
                   (ง) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท ก าหนดส าหรับการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ดังกล่าว 
                  ทัง้นี ้องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
MBK-W4 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระ
ในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบติัตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ของ
บริษัท ในการตรวจสอบขอค าปรึกษาและข้อแนะน าตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบตัิตามหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ  เมื่อเปรียบเทียบกับประโ ยชน์ที่บริษัทจะ
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ได้ร ับหากมีการเสนอขายหรือการจ ัดสรรใบส าค ัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ถ ือหุ้นเดิมของบริษัท 
นอกจากนี ้บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิ
ได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้
แนวทางปฏิบตัิสากล หรือข้อยกเว้นที ่มีอยู ่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที ่มีผลใช้บงัคับอยู ่และสามารถ
ด าเนินการได้ในเวลานัน้  
                  ในการนี ้บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ของบริษัท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจใน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อค านึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการ
พิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น   ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ และ/
หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจ ากัดสิทธิ  เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ประสบ
ความส าเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ MBK-W4 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี) 
                 ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  
 (ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อันจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการเสนอ
ขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
                  (ข) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบั
การเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4   ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอ
ผ่อนผัน เอกสาร และหลกัฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายหรือ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
                  (ค)  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหรือ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ในครัง้นี ้      
 

หมายเหตุ   ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอ านาจให้นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อ านวยการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมูลใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
เพิ ่มเติม    (ภายหลงัจากที่บริษัททราบจ านวนการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2  และ 
MBK-W3 เพื่อซือ้หุ้นสามัญในวันที่ 15 มีนาคม 2565) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 นัน้ 
โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565   มีผู้ ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  MBK-W2  และ 
MBK-W3  เป็นจ านวน  20,824,193  หุ้น   ซึ่งเป็นการใช้สิทธิก่อนวันก าหนด รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ MBK-W4  ใน
วนัที่ 28  มีนาคม  2556 (Record Date)   ดงันัน้ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดง
สิท ธิที่ จะซื อ้หุ้ นสามัญของบริษัท  ค รั ้งที่  4 (MBK-W4) ในครั ้งนี  ้ เ ป็นจ านวนไม่ เกิน  71,856,943  หุ้ น 
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โดยค านวณบนสมมติฐานที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3  มาใช้สิทธิแปลง
สภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในวันดังกล่าวข้างต้น 
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ได้สอบถามที่ประชุมว่า   มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมี
ประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

    เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10  
โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

มติ       ผลการลมติในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ 
  ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 4  (MBK-W4) จ านวนไม่เกิน 76,220,769 หน่วย เพื่อจัดสรร 
  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นดังนี ้

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,196,379,498  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.8938 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน   1,272,012     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1062 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป    ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.8938 อนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบส าคัญ 
  แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 4  (MBK-W4) จ านวนไม่เกิน 76,220,769 
  หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ 
  เสนอ  
 

วาระที่  11   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
  1,905,583,548  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,985,641,029   บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 
  ที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 80,057,481 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
  ซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท MBK-W4 และรองรับการ 
  ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3 
    

     นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล   ชีแ้จงที่ประชุมว่า การออกหุ้ นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 
80,057,481  หุ้น  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W4 และรองรับการปรับสิทธิ 
MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุ 
จดทะเบียนของบริษัท 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 และ
รองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1,  MBK-W2 และ  MBK-W3  รายละเอียดการเก่ียวกบัเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท   ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา
หน้าที่ 50 - 57                    
 

   นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

     หากไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ขอให้
ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ วาระที่ 11     โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ   ผลการลงมติในวาระที่  11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,905,583,548 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,985,641,029 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 80,057,481 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท MBK-W4 
และรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 และ MBK-W3 เป็นดังนี ้ 

 

 เห็นด้วย จ านวน  1,196,379,498  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.8938 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน   1,272,012     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1062 
 งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
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   จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป         ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.8938  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ 
  เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,905,583,548  บาท เป็นทุน 
  จดทะเบียนจ านวน 1,985,641,029 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน   
  80,057,481 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม 
  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  MBK-W4 และรองรับการปรับสิทธิของ 
  ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2  และ MBK-W3 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 12   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)   
  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,985,641,029 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 2,485,641,029  
  บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 500,000,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงที่ประชมุว่า  คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,985,641,029 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน   2,485,641,029  บาท โดยการออกหุ้นสามญั เพิ่มทนุจ านวน 
500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 50 - 57 
  การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  ดงักลา่ว เพื่อให้สอด
รับกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative)  ทัง้นี  ้หากในอนาคตเกิด
สถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มี
ความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ 

                    จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,985,641,029 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 2,485,641,029 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   
 

     นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมี
ประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ   
วาระที่ 12 โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ  ผลการลงมตใินวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจ 
  ทั่วไป (General Mandate)  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,985,641,029 บาท เป็นทุน 
  จดทะเบียน จ านวน 2,485,641,029 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน   
  500,000,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี ้
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  เห็นด้วย จ านวน  1,184,174,898  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          98.8748 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน    2,434,912     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.2033 
  งดออกเสียง จ านวน       11,041,700     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.9219 
  บตัรเสีย จ านวน                       0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.8748 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการ 
   เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)จากทุนจดทะเบียน 
   เดิมจ านวน 1,985,641,029 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 2,485,641,029  บาท  โดยการ 
   ออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 500,000,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามท่ีคณะกรรมการ 
   เสนอ 

 
วาระที่ 13   พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ 
  การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

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

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 2,485,641,029    บาท (สองพนัสี่ร้อยแปดสิบห้า
ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพนั
ยี่สิบเก้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น จ านวน 2,485,641,029    หุ้น (สองพนัสี่ร้อยแปดสิบห้า
ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพนั
ยี่สิบเก้าหุ้น) 

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

ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพนั
ยี่สิบเก้าหุ้น) 

  หุ้นบริุมสิทธิ  ---  หุ้น (--)” 
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น 
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
     
     เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 13    โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
                 ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน    1,195,569,598   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.8262 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน     2,081,912  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1738 
  งดออกเสียง จ านวน                        0     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                        0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป     ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 98.8262 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจด 
  ทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 14  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน  80,057,481 หุ้น  
   มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, 
    MBK-W2,  MBK-W3  และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 
 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล   รายงานที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในวาระที่ 11  เห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  จ านวน
ไม่เกิน 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 
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4)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน  76,220,769  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท      
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4 ซึ่งจะออกให้กับผู้ ถือหุ้น
เดิม ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 10 

 

                   ทัง้นี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน 
(F53-4) ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 50 – 57  (หน้าที่เก่ียวข้อง 50 – 64) 
 

     นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น 
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่    
      เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 14  โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

มติ          ผลการลงมติในวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
   ไม่เกิน  80,057,481  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดง 
   สิทธิ MBK-W1, MBK-W2, MBK-W3  และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W4  
   เป็นดังนี ้
 

   เห็นด้วย จ านวน    1,196,379,498  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.8938 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน     1,272,012      เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1062 
  งดออกเสียง จ านวน                        0     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                        0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป       ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 98.8938 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
   บริษัท  จ านวนไม่เกิน 80,057,481  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ 
   ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2, MBK-W3  และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
   MBK-W4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

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

 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล รายงานที่ประชมุว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน  วาระที่ 12    
เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้
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• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน  500,000,000  หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 28.16  ของทนุ 
ช าระแล้ว  เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

  ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ทุกประการ อาทิ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ ได้รับสิทธิการจดัสรรหุ้น (วนัขึน้ XR) 
วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการ
จดัสรร วิธีการจดัสรรและการช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้
และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม 
ทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญ     
ผู้ ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้
เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผู้จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว  รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ที ่บริษัท จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป  หรือภายในวนัที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน  โดยรายละเอียด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  ปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
หน้าที่ หน้าท่ี 50 และ 55   (หน้าที่เก่ียวข้อง 50 – 57) 
    นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น 
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงมติ  
วาระที่ 15   โดยในวาระนีต้้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

มติ      ผลการลงมติในวาระที่ 15  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ 
   รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน  
   500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เป็นดังนี ้
 

   เห็นด้วย จ านวน    1,184,526,898  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          98.9041 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน     2,082,912     เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.1739 
  งดออกเสียง จ านวน        11,041,700     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.9220 
  บตัรเสีย จ านวน                        0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,197,651,510  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
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สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 98.9041  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
 บริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 
 ไม่เกิน 500,000,000 หุ้น   มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที่ 16   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  เรียนที่ประชมุว่า ในวาระนีห้ากมีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและ
ลงมติในเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของ
กฎหมาย ซึ่งบญัญัติไว้ในมาตรา 105  วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  ว่า “เมื่อท่ี
ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้”  ทัง้นี ้ต้อง
มีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทัง้หมด คือ 598,807,855.66 หุ้น 
  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นใด เสนอเร่ืองอ่ืนๆ เข้าพิจารณา วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสัย 
หรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  ดังนัน้ จะไม่มี
การน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัและไม่มีการลงมติในวาระนี ้
 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1) อายขุองสญัญาเช่าของศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และศนูย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค เหลือก่ีปี 
2) โครงการปรับปรุงศนูย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความคืบหน้าอย่างไร และจะเสร็จสิน้เมื่อไหร่ 
3) การท่ีรัฐบาลไทย และศนูย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.)ยกเลิก Test & Go   โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป  ไม่ทราบว่า เอ็ม 
บี เค ได้รับประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจโดยรวมอย่างไร 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
1) ศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เหลืออายุสญัญาเช่า 11 ปี สญัญาสิน้สดุวนัที่ 20 เมษายน 2576   

สว่นศนูย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ตามสญัญาเช่าเดิมเหลือ 1 ปีเศษ แต่บริษัทได้ต่อสญัญาเช่าไป
อีก 20 ปี  ดงันัน้ คงเหลือระยะเวลาเช่า  21 ปี  3 เดือน 

2) การปรับปรุงศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ คาดว่าปรับปรุงส่วนกลางเสร็จภายในประมาณ 
พฤษภาคม สว่นร้านค้าคาดว่าจะเสร็จครบเดือนกรกฎาคม 2565 

3) การท่ีรัฐบาลประกาศยกเลิก Test & Go  บริษัท ได้ประโยชน์จาก Test & Go  โดยกลุ่มโรงแรมจะมี
นกัท่องเที่ยวเข้าพกัเพิ่มขึน้  ท าให้นกัท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการได้สะดวกและมีจ านวนมากขึน้ 
 

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดังนี ้
1) การต่อสญัญาเช่าพาราไดซ์ พาร์ค ค่าเช่าตลอด 20 ปี มีจ านวนเท่าไร และการต่อสญัญาเช่านีม้ี 

IRR Project เท่าไร 
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2) แนวโน้มธุรกิจ MBK GROUP จะได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซีย
หรือไม่ อย่างไร 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
1) ส าหรับอัตราค่าเช่าการต่อสัญญาพาราไดซ์ พาร์ค นัน้  บริษัทคงยังไม่สามารถเปิดเผย

รายละเอียดได้  อย่างไรก็ตามการท่ีบริษัทต่อสญัญาเช่านัน้ แสดงถึงการประเมินแล้วว่าจะได้
ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ซึง่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในตอนนี ้

2) ส าหรับผลกระทบจาก สงครามระหว่างประเทศยเูครน กบั รัสเซีย ที่มีต่อ เอ็ม บี เค  ปัจจบุนัยงัไม่ได้รับ
ผลกระทบอย่างชดัเจน แต่ในอนาคตอาจจะกระทบเร่ืองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้  เช่น ค่าน า้มนัที่แพงขึน้ 
อตัราเงินเฟ้อเพิ่มขึน้ ส่วนธุรกิจที่ไม่กระทบคือ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) (PRG) 
สินค้าข้าว  บริษัทไม่มีการค้าขายกบัประเทศยเูครนหรือรัสเซีย สงครามนีท้ าให้ค่าเงินของประเทศไทย
อ่อนลง มีประโยชน์กบัทาง PRG ท าให้ราคาข้าวที่ส่งออกจะได้เงินบาทมากขึน้ แต่จะมีค่าใช้จ่าย เช่น 
การขนส่งจะเพิ่มสงูขึน้  ในส่วนของธุรกิจศนูย์การค้า ไม่ได้รับผลกระทบมากนกั  ธุรกิจโรงแรมอาจมี
ผลกระทบเล็กน้อย ส าหรับธุรกิจสนามกอลฟ์ที่ภูเก็ตอาจส่งผลให้จ านวนนกัท่องเที่ยวรัสเซียที่มาใช้
บริการมีจ านวนลดน้อยลง 
 

นายอภนัินท์  จิรโกเมศ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดังนี ้
1) หลงัการปรับปรุงศูนย์การค้า เอ็ม บี เค ใหม่ อัตราค่าเช่าเมื่อเทียบกับช่วงปี 2562 ก่อน COVID-19 

แล้วนัน้ อตัราค่าเช่าแตกต่างกนัอย่างไร 
2) ช่วยรายงานความคืบหน้าของธุรกิจเช่าซือ้ในปี 2565 รวมถึงกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)จะก าหนดเพดานดอกเบีย้ใหม่ท่ีให้กู้ยืมด้วย 
3) ก าไรก่อน COVID-19  เอ็ม บี เค จะอยู่ที่ประมาณ 2,800 ล้านบาท ไม่ทราบว่าบริษัทจะสามารถ

กลบัไปท าก าไรได้ในระดบัเดิมในปีไหน 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
1) ศนูย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีจ านวนนกัท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ 60% จากแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ลดลง การปรับปรุงศูนย์การค้าจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) เป็นคน
ไทยมากขึน้ และปรับเปลี่ยนประเภทของศนูย์การค้าเป็นร้านอาหารมากขึน้  เพื่อรองรับคนไทย 
ดังนัน้ เมื่อเทียบอัตราค่าเช่ากับช่วงปี 2562  จะได้น้อยกว่า และน่าจะหลงั 3 ปีข้างหน้าคาดว่า
คงจะกลบัมาเหมือนเดิม ถ้าสถานการณ์ต่างๆกลบัมาปกติ 

2) ในส่วนของธุรกิจการเงิน TLS  สคบ. ยังไม่มีการก าหนดเพดานดอกเบีย้แน่นอน  หากมีการ
ก าหนดขึน้มาจริง บริษัทอาจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งหวังว่า
อาจจะกระทบกบัธุรกิจการเงินระยะสัน้ 
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3) ในปี 2562   บริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน   2,800   ล้านบาท  โดยมีก าไรพิเศษอยู่ 2 รายการ 
รายการแรกคือ เงินปันผลรับจาก TCAP   ท่ีได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้ นละ  4  บาท 
จ านวน 533 ล้านบาท อีกรายการคือ ก าไรพิเศษจากส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม จากการขาย
โรงแรมของบริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตีส้์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จ ากดั (DMS) ท่ีสาธารณรัฐมลั
ดีฟส์ จ านวน  250 ล้านบาท  หากไม่รวมรายการดงักล่าว บริษัทจะมีก าไรสทุธิ ประมาณ 2,017 
ล้านบาท คาดว่าก าไรระดบันี ้หลงั 3 ปีไปแล้ว ถ้าสถานการณ์ต่างกลบัมาปกติ 
 

นายพชร ทมิาสาร ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถาม ดงันี ้
1) บริษัทใช้งบลงทนุในการปรับปรุงศนูย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จ านวนเท่าไร  
2) หลงัจากการปรับปรุงพืน้ที่แล้วการปรับผังผู้ เช่าใหม่  บริษัทมีการเรียกเก็บอัตราค่าเช่าเพิ่มขึน้หรือ

ลดลงก่ีเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกบัช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 
3) ขอให้สรุปข้อมูล อตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate)  กบัอตัราส่วนลดค่าเช่า (Discount on 

rental rate) แต่ละศนูย์การค้า หรือพืน้ที่เช่าของศนูย์การค้า เอ็ม บี เค ว่าปัจจบุนัเป็นอย่างไรบ้าง  
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
1) บริษัทใช้งบปรับปรุงศนูย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ไปทัง้สิน้ประมาณ 300 กว่าล้านบาท 
2) หลงัจากปรับปรุง ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนผังผู้ เช่าพอสมควร โดย

ปรับประเภทกิจการของผู้ เช่า โดยเพิ่มจ านวนร้านอาหารมากขึน้  ส่วนอัตราค่าเช่าที่เก็บได้จะ 
น้อยกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19  แต่ทัง้นีค้าดว่า หลงัจาก 3 ปีนีไ้ปแล้วน่าจะ
กลบัมาได้ ถ้าสถานการณ์ต่างๆกลบัมาปกติ 

3) อัตราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 80%  แต่ค่าเช่าที่ได้รับน้อย
กว่าเดิม  ปลายปีนี ้คาดว่าอตัรา Occupancy จะกลบัมาเหมือนเดิมประมาณ 95%    

นายนพดล บุตรจินดา ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 ขอทราบสถานการณ์ธุรกิจศนูย์การค้า และธุรกิจโรงแรม ณ ปัจจบุนั 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
 สถานการณ์ปัจจุบนั กลุ่มธุรกิจโรงแรมได้ปรับเป็น  Hospitel ถึงสิน้เดือนพฤษภาคมนี ้และจะกลบัมารับ
นักท่องเที่ยวเหมือนเดิม  ถ้าไม่มีนโยบาย Test & Go คาดว่านักท่องเที่ยวจะทยอยกลับมามากขึน้ ต้องรอดูช่วงฤดู
ท่องเที่ยว (High Season) นี ้ส่วนศูนย์การค้าพร้อมรองรับผู้ ใช้บริการเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับเข้ามา และมี
นโยบายเพิ่มจ านวนผู้ ใช้บริการคนไทยมากขึน้ ด้วยการเพิ่มร้านอาหาร โรงเรียนกวดวิชา ร้านดองกิ  ดังนัน้ ในอนาคต
ผู้ใช้บริการกลุม่เปา้หมายท่ีบริษัท ตัง้ใจไว้ก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วย 
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดและซกัถามเพิ่ม  และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น
ใดให้ที่ประชมุพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชมุกลา่วปิดประชมุ 
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     ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่าน
เป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวนันี ้และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท  คณะกรรมการจะ
น าไปพิจารณาตามสมควร  ขอขอบคุณที่ยังไว้วางใจคณะกรรมการดูแลกิจการของท่านต่อไป แม้จะมีการ
คาดการณ์ว่าบริษัท จะกลบัมาปกติได้ในหลงั 3  ปี ไปแล้ว   แต่ทัง้นีจ้ะเร็วหรือช้าก็ยงัคงต้องติดตามสถานการณ์
ทัง้เ ร่ืองโรคระบาด และสงครามกันต่อไปว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัท มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการ จะพยายามบริหารจดัการให้ผลประกอบการกลบัมาได้ตามเปา้หมาย หากการประชมุในครัง้นีท้่าน
ผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภยัท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านมา ณ โอกาสนี ้   
 

  ในท้ายที่สุดนี ้หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึง
กลา่วปิดประชมุ  
 

ปิดประชุมเวลา  16.15 น. 
 
 
 

      ลงชื่อ        ประธานที่ประชุม 
(นายบันเทิง  ตันติวิท) 

 
 
 
 

    ลงชื่อ        เลขานุการท่ีประชุม 
(นายอภชิาติ  กมลธรรม)  

 

ผู้บันทกึการประชุม 


