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ค ำบอกกล่ำวเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่1/2563 
 

ของ 
 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) 
 

ในวนัพธุที่ 18  พฤศจิกายน  2563  เวลา 14.00 นาฬิกา   
ณ ห้องจามจรีุ  ชัน้ M  โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 

เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท   
 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



แนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
ของ 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
 
 ตามที่บริษัท  เอ็ม บี เค  จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ได้ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
ในวนัที่  18  พฤศจิกายน  2563    เนื่องจากในช่วงเวลาดงักล่าวยงัอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID -19”)  ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ  จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบติัในการประชุม ดงันี ้

1. บริษัทฯ สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่บริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ  

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

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

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

3) การต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร 
 
 



2.2 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งให้ผู้ เข้าร่วมการประชุม ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี ้
อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะท าให้มีจ านวนที่นัง่ในห้องประชุมจ ากดั และเมื่อที่นั่งที่จดัให้เต็ม
แล้ว ท่านผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะที่มาภายหลงัจะไม่สามารถเข้าพืน้ที่การประชุมเพิ่มเติม
ได้    ดังนัน้  เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนน จึงขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นที่จะมา
ประชมุด้วยตนเอง โปรดมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทน 

2.3 บริษัทฯ จะด าเนินการท าความสะอาดสถานที่จดัการประชมุก่อนและหลงัการประชมุ 
2.4 ด้วยพืน้ที่ในการจัดการประชุมมีจ ากัด บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ ติดตามเข้าร่วมในบริเวณ    

ห้องประชมุ 
2.5 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่หน้ากาก    

อนามยัตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชมุ 
2.6 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 บริษัทฯ อาจงดใช้ไมโครโฟน 

เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามในระหว่างการประชุม แต่จะจัดเตรียมกระดาษเพื่อจด
ค าถาม โดยผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อน าส่งให้
ประธานที่ประชมุต่อไป 

2.7 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19  มีการเปลี ่ยนแปลงก่อนการ
ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่ 1/2563 หรือหน่วยราชการมีการประกาศข้อก าหนด
เกี่ยวกับการจดัประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.mbkgroup.co.th 

 

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

http://www.mbkgroup.co.th/
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ที่   MBK 045/2563 
 

 22 ตลุาคม  2563 
 

เร่ือง ค าบอกกลา่วเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.  หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2563 และแบบฟอร์มลงทะเบียน  
      ในรูปแบบ QR Code 

2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
3.   แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
4. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) 
5.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
6.  การมอบฉันทะและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
 ครัง้ที่ 1/2563 

    7.  ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ      
    8.  ส าเนาข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัท  เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 

  9.  แผนที่ตัง้โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส สถานที่จดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
 

 คณะกรรมการบริษัท  เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)  มีมติในการประชมุ ครัง้ที่ 10/63   ให้ก าหนด 
วันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563   ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน  2563   เวลา 14.00  นาฬิกา  ณ 
ห้องจามจรีุ  ชัน้ M  โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส   เลขที่ 444  อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   ถนนพญาไท  แขวง
วงัใหม่   เขตปทมุวนั   กรุงเทพมหานคร    ซึง่เป็นอาคารส่วนหนึ่งของอาคารที่ตัง้ส านกังานของบริษัท  เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้
 

วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล    
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  ได้จดัขึน้ในวนัที่  5 สิงหาคม 2563  โดยที่ประชมุได้ 
พิจารณากิจการต่างๆ และได้จดัท ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ได้ 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ซึง่รายงานการประชมุครัง้ที่กลา่ว จ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้น 
พิจารณาความถกูต้องร่วมกนั โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชมุ  ปรากฏตามเอกสารประกอบการ
พิจารณา หน้าที่  9 - 55 
 

แผนกงานนิติบคุคล 02-853-7834                                                                                                                                                                 
MBK 2563045  
FM-DOC-005-R09 (วนัท่ีบงัคบัใช้ 11/8/2560)                                                                                                                                             หน้า 1/8 



  

                                                                    
             
  ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  มีการบนัทึกรายละเอียดของการ
ประชมุไว้ถกูต้องแล้ว  ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ควรรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว 
 

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
 2,194,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,694,923,000 บาท โดยการตัด
หุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) 
จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอ
ขายทัง้จ านวน ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน  500,000,000  บาท  เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  แต่เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นฯ และบริษัทยังไม่ได้ท าการออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนดังกล่าว  
ดังนัน้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136   
บริษัทจึงต้องลดทนุจดทะเบียน  
 

  ความเหน็คณะกรรมการ  
  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน  2,194,923,000  บาท  เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
1,694,923,000 บาท   โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป(General 
Mandte) จ านวน 500,000,000  บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  56 - 61 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่ อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 2 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
  เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ดงันี ้ 
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 1,694,923,000 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยเก้าสิบสี่ล้าน
เก้าแสนสองหมื่นสามพนับาท) 

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

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  
 โดยแบ่ง

ออกเป็น 
    

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

 หุ้นบริุมสทิธิ  ---  หุ้น (--)” 
 

 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  ครัง้ท่ี 1  
  (MBK-W1) จ านวนไม่เกิน 67,796,920  หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
   ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล   
 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงิน
ในการด าเนินการโครงการต่างๆในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท รวมถึง 
บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุวิสามญั 
ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563     เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
เพิ่มทนุของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 1  (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1”) ในจ านวนไม่เกิน 
67,796,920  หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
    

   ความเหน็คณะกรรมการ  
 เห็นสมควรให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนมุติัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) จ านวนไม่เกิน  67,796,920  หน่วย  เพื่อจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 25 
หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วย   ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 3 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
MBK-W1”) และรายละเอียดเก่ียวกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ทัง้นี ้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  62 - 67 
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  อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทที่มี
รายชื่อในวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date)  ใน
วันที่ 22 ตุลาคม 2563  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการได้รับ
อนมุติัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
  ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการ
ด าเนินการ  
  (ก)  ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  
  (ข)  ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน 
เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าว  ต่อหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ MBK-W1 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  
  (ค)  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ในครัง้นี ้  
   

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
 ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน  
 1,694,923,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,762,719,920  บาท  โดยการออก 
 หุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้บริษัทมีความยึดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายกิจการและ /หรือเงินทุนหมนุเวียนของ
บริษัทในอนาคต นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเห็นว่า
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสัดส่วนการระดมทุนที่อาจช่วยลด
ภาระทางการเงินของบริษัทฯในการไปกู้ เงินจากสถาบนัการเงินในอนาคตได้  
 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
   เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,694,923,000  บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,762,719,920  บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวนไม่เกิน  67,796,920  หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   
 

แผนกงานนิติบคุคล 02-853-7834                                                                                                                                                                 
MBK 2563045  
FM-DOC-005-R09 (วนัท่ีบงัคบัใช้ 11/8/2560)                                                                                                                                             หน้า 4/8      



  

                                      
                                                        

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่ วไป(General 
Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
2,262,719,920 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 500,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   
  เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทสอดรับกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงินแบบ
ระมัดระวัง (Conservative)  จึงเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่ม
ท ุนจดทะเบ ียนของบริษ ัท  แบบมอบอ านาจทั ่ว ไป (General Mandate) ทัง้นี  ้หากในอนาคตเกิด
สถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมดัระวงัโดย
ไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท  
 

  ความเหน็คณะกรรมการ 
  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563   พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)   จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 2,262,719,920 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที ่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท      ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
หน้าที่ 56 - 61    
 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  ดังกล่าว 
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative)  ทัง้นี ้หากใน
อนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะส ารองในการบริหารด้านการเงิน 
แบบระมดัระวงั ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ 
 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล   
 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 5  และ วาระที่ 6 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ 
 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของ
บริษัท ดงันี ้ 
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 2,262,719,920 บาท สองพนัสองร้อยหกสบิสองล้าน

เจ็ดแสนหนี่งหมื่นเก้าพนัเก้า
ร้อยยี่สิบบาท)  

 แบ่งออกเป็น  2,262,719,920 หุ้น (สองพนัสองร้อยหกสิบสองล้าน
เจ็ดแสนหนี่งหมื่นเก้าพนัเก้า
ร้อยยี่สิบหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น     

 หุ้นสามญั  2,262,719,920 หุ้น (สองพนัสองร้อยหกสิบสองล้าน
เจ็ดแสนหนี่งหมื่นเก้าพนัเก้า
ร้อยยี่สิบหุ้น)  

 หุ้นบริุมสทิธิ  ---  หุ้น (--)” 
 
 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ซึ่งจะออกให้กับผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล 
   สืบเนื่องจากวาระที่ 5  บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  
ไม่เกิน  67,796,920  บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ  จ านวนไม่เกิน 67,796,920  หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 

  ความเหน็คณะกรรมการ 
   เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัท  จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ MBK-W1 ซึง่จะออกให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  ทัง้นี ้ เป็นไปตามรายละเอียด
ในวาระที่ 4 

ทัง้นี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการ
เพิ่มทนุ (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่  56 - 61 
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วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น   มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

    วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 ตามที่บริษัทได้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท แบบมอบอ านาจทั ่วไป (General Mandate) ในวาระที ่ 6 จึงต้องเสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯและส านักงาน ก.ล.ต.  
 

 ความเหน็คณะกรรมการ   
 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัท เพื ่อรองรับการเพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจทั ่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 500,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.50 ของ
ทนุช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

  ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจดัสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียว
หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการ
จัดสรรหุ้น (วันขึน้ XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการช าระเงินค่าหุ้ น เป็นต้น  รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้ นสามญัเพิ่มทุน การก าหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการ
แก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ /หรือค า
ขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระเงิน
ของผู้ จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว  รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักท รัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการน าส่งข้อมลูเอกสารหลกัฐานต่อส านักงาน ก .ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 ส าหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ที่บริษัท จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายใน
วนัที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป  ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะ
ถึงก่อน 
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  โดยรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุปรากฎตาม สิ่งที่สง่มาด้วย แบบรายงานการ 
เพิ่มทนุ (F53-4) 
 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
  ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีการก าหนดวาระอ่ืนๆ ไว้ แต่ได้เปิด 
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  และแสดงความคิดเห็นทัง้ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุและเร่ืองอ่ืนๆ  
ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร ส าหรับการประชุมในครัง้นี ้    บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซกัถามและหรือแสดงความคิดเห็น  แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการ 
พิจารณา และลงมติในเร่ืองอื่นๆ  นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ จะต้องเสนอเข้าตาม 
เงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105  วรรคสอง   แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535  ว่า  “เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้” 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
เห็นควรให้เปิดวาระนีไ้ว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 

โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องด าเนินการตาม
เงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กลา่วข้างต้น 
 

   จึงขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  หากท่าน
ประสงค์จะแต่งตัง้ให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน   โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ 
ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม    และขอให้ผู้ รับมอบฉันทะมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่ าวให้ 
พนกังานลงทะเบียนของบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ  
 
  

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท 

                
 
 
                                                                                    
 

 (นายสเุวทย์   ธีรวชิรกลุ) 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัท  เอ็ม บี เค  จ ากดั (มหาชน)  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชัน้ M โรงแรมปทุมวนัปร๊ินเซส 
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 
 

 นายบันเทงิ  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ 
 

 ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนีเ้วลา 14.03 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดงันี  ้
 

➢ มีผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองรวม 212 ราย  นบัจ านวนหุ้นได้ 18,698,842 หุ้น 
➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุรวม 134  ราย           

นับจ านวนหุ้ นได้รวม 271,311,179  หุ้ น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนมุติั 

➢ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน เข้าร่วมประชมุรวม 88  ราย  นบัจ านวนหุ้นได้รวม 
951,944,871 หุ้น  

➢ รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุจ านวน 434  ราย   
นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,241,954,897 หุ้น    

 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 6,828 ราย ถือหุ้นจ านวน 1,694,923,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที ่เข้า
ประชุมเองและมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 73.275 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุม จึงขอเปิดประชุม 
 

   ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
แนะน ากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี  ้มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 10 ท่าน ดังนี ้
 

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

10. นายอติพล ตนัติวิท   กรรมการ 
                    

  กรรมการท่ีเข้าประชมุในครัง้นีจ้ านวน 10 ท่าน คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการทัง้หมด 100% 
 

  มีผู้บริหารระดับสูง ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วย  7  ท่าน  ดังนี ้
 

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

 

 ประธานที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้นเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคณุสมบติัเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระ ตัง้แต่วันที่ 27 กันยายน 2562 และสิน้สุดวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคณุสมบติัเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา  

  ในการประชุมครัง้นีข้อแต่งตัง้ให้ นายอภิชาติ  กมลธรรม รองกรรมการผู้อ านวยการ สายกฎหมาย 
เป็นเลขานุการ เพื ่อบนัทึกรายงานการประชุม และนายยิ ่งยง  เตชะรุ่งนิรันดร์  ผู้สอบบญัชีอิสระที ่มิได้
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี ้และนาง
กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครัง้นี ้เีพื่อช่วยตอบค าถาม
จากผู้ ถือหุ้น 
   



  - 11 - 

   ก่อนเร่ิมประชมุขอให้ นายอภชิาติ  กมลธรรม เป็นผู้ชีแ้จงวิธีการประชมุและการลงมติ ดงันี ้
 

    1. การด าเนินการประชุม    การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียง
ตามล าดบั  โดยกรรมการหรือฝ่ายจดัการที่เก่ียวข้องจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  แล้วจึงลงมติ  โดยระหว่างการรวบรวมและนบัคะแนนเสียง จะพิจารณา
วาระถดัไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนบัคะแนน 

  2. การลงมติ  ในแต่ละวาระ  เมื่อผู้ ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ  ประธานที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ ดงันี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะลงมติ  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ลงมติในบตัร
ลงคะแนนที่ได้รับส าหรับวาระนัน้  และชมูือขึน้  เจ้าหน้าที่จะไปรับบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น 

(2)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่
ต้องชมูือขึน้  โดยจะขอถือว่า ผู้ ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจ านวนเสียง  

(3)   ส าหรับในวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะทุกท่าน ทัง้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรุณาลงมติบตัรลงคะแนน   
จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนนจากทกุท่าน 

   3. บัตรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ  จะเป็นบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ  
1  เสียง   มีจ านวน 15 บัตร    

   4. การลงคะแนนเสียง  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย 
หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนน
เสียงไม่ได้  เว้นแต่ผู้ รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้ รับฝากและดูแลหุ้ นของผู้ ลงทุนชาวต่างประเทศ  จึงจะ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้ 

  5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ   กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดกาบัตร
ลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นบตัรเสียในวาระนัน้  โดยจะนบัคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  และบตัรเสีย  หลงัจากนัน้จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยงดออกเสียง  และบตัรเสีย 
เข้าด้วยกนั แล้วหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ ได้ผลลพัธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย       

  6. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามในการประชุม  ขอให้ผู้ ถือหุ้นส่งบตัรค าถาม/ข้อเสนอแนะ ซึ่งอยู่ท้าย
บตัรลงคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 ประธานที่ประชุม เร่ิมด าเนินการประชมุตามวาระต่างๆ ดงันี ้ 
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วาระที่ 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

  ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่ง
จดัท าขึน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 

 

  โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 16 - 48 
 

   ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปทีละหน้า และหากผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย 
 

   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการ
ประชมุ 
 

    ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 1 พร้อมชูบตัรส่งให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวม
คะแนน 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีดังนี ้
 

   เห็นด้วย จ านวน  1,242,067,334  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
   ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
   งดออกเสียง จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
   บตัรเสีย จ านวน                      0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,067,334 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป    ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

วาระที่ 2   การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2562 เพื่อทราบ 
 

      ประธานที่ประชุม  แถลงว่า  ในวาระนีข้อเชิญ นายเกษมสุข  จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการศูนย์
สนับสนุนองค์กร และ รองกรรมการผู้ อ านวยการ สายการเงินและบริหาร  เป็นผู้ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชี 2562  ให้ที่ประชมุทราบ  
 

               นายเกษมสุข  จงมั่นคง รายงานผลการด าเนินงาน ดงันี ้
 

 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัในรอบปีบญัชี 2562  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562  ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 
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 การด าเนินงานของบริษัทฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น  8 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
1. ธุรกิจศนูย์การค้า 
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3. ธุรกิจกอล์ฟ 
4. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
5. ธุรกิจอาหาร 
6. ธุรกิจการเงิน 
7. ธุรกิจอื่นๆ  
8. ศนูย์สนบัสนนุองค์กร 
 

1.  ธุรกิจศูนย์การค้า 

   โครงการในปัจจุบัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ศูนย์การค้า สถานที่ สัญญาเช่า 
พืน้ที่ให้เช่า

(ตรม.) 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญา พ.ศ. 2576 83,870 100% 
พาราไดซ์ พาร์ค ถนน ศรีนครินทร์ ปีสิน้สดุอายสุญัญา พ.ศ. 2566 90,984 100% 
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 15,116 100% 
อาคารพาราไดซ์
เพลส 

ถนน ศรีนครินทร์ ปีสิน้สดุอายสุญัญา พ.ศ. 2580 20,030 100% 

 

 บริษัทร่วม (บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด) 

ศูนย์การค้า สถานที่ สัญญาเช่า 
พืน้ที่ให้เช่า

(ตรม.) 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

สยามเซ็นเตอร์ ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญาพ.ศ. 2608 22,658 
47.98% 

สยามดิสคฟัเวอร่ี ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญาพ.ศ. 2608 28,677 
สยามพารากอน ส่ีแยกปทมุวนั ปีสิน้สดุอายสุญัญาพ.ศ. 2608 200,806 23.99% 

ไอคอน สยาม 
เจริญนคร 

ริมแม่น า้เจ้าพระยา 
กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 175,562 23.99% 

สยามพรีเมียม 
เอาท์เลต 

ลาดกระบงั  ริมทาง
หลวงมอเตอร์เวย์ 

กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 50,000 24.46 % 
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2.  ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 

 โครงการในปัจจุบนั 
 

โรงแรม สถานที่ตัง้ 
จ านวน
ห้อง 

สัญญาเช่า 
เร่ิมเปิด
ด าเนิน
การ 

สัดส่วน
ความเป็น
เจ้าของ 

ปทมุวนั ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 455 สิน้สดุสญัญา พ.ศ. 2576 2539 100% 
ดสิุตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท กระบี ่ 240 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 2546 100% 
ทินิดี แอท ระนอง ระนอง 134 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 2545 100% 
ทินิดี อินน์ ระนอง 46 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 2554 100% 
ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภเูก็ต ภเูก็ต 45 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 2553 72.60% 

ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอลฟ์ คลบั ปทมุธาน ี 128 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 2561 100% 

ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เกาะลนัตา 
กระบี ่

57 กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 2554 100% 

โอลิมปิค ฟิตเนส (ปทมุวนั ปร๊ินเซส) กรุงเทพฯ  1 (สาขา) สิน้สดุสญัญา พ.ศ. 2576 2540 100% 

โอลิมปิค ฟิตเนส (พาราไดซ์ พาร์ค) กรุงเทพฯ 1 (สาขา) สิน้สดุสญัญา พ.ศ. 2566 2561 100% 

โอลิมปิค ฟิตเนส  
(ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลบั) 

ปทมุธาน ี 1 (สาขา) กรรมสิทธ์ิบริษัทฯ 2561 100% 

 
 

3.  ธุรกิจกอล์ฟ  
 

  โครงการในปัจจุบนั 
 

สนามกอล์ฟ 
จ านวนหลุม 
และพาร์ 

เนือ้ที่ 
(ไร่) 

สัดส่วนความ 
เป็นเจ้าของ 

ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) : ภเูก็ต 18 หลมุ พาร์ 72 600 72.60% 

เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) : ภเูก็ต 18 หลมุ พาร์ 72 500 72.60% 

ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั (RDGC) : ปทมุธานี  18 หลมุ พาร์ 72 346 100.00% 

บางกอก กอล์ฟ คลบั (BKGC) : ปทมุธาน ี 18 หลมุ พาร์ 72 400 100.00% 

ล าลกูกา กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั (LKGC) : ปทมุธาน ี 36 หลมุ พาร์ 72 1,500 46.46% 
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4.  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 

    โครงการในปัจจุบนั ดงันี ้
 

ชื่อโครงการ 
 

มูลค่า
โครงการ 
(ล้านบาท) 

 

จ านวนยูนิต
ทัง้หมด 

 

จ านวนยูนิต
ที่โอนแล้ว 

 

จ านวนยูนิตที่
เหลือ 

(ยูนิต) 

 พาร์ค ริเวอร์เดล 664 69 33 36 

 เดอะ ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์ 1,166 24 3 21 

ควอท์ริส 603 14 - 14 

ควิน สขุมุวิท 101 2,500 349 - 349 

บ้านร่มไม้2 บ่อวิน 302 204 189 15 
 

 
5.   ธุรกิจอาหาร 
 

       แบ่งประเภทธุรกิจ ดงันี ้
  

➢ ผลิตภัณฑ์ข้าว  ปริมาณการขายข้าว  (หน่วย : ตนั) 

ประเภท 2562 2561 

• ข้าวขายในประเทศ 33,119 34,187 

• ข้าวสง่ออก 17,762 34,276 

รวม 50,881 68,463 

 
➢ ธุรกิจศูนย์อาหาร 2 แห่ง 

ศูนย์อาหาร 
ขนาดพืน้ท่ี 
(ตรม.) 

รองรับ
ผู้ใช้บริการ   
(ที่น่ังต่อวัน) 

• ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค 3,171 1,090 

• สามย่านฟู้ดเลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค 1,275 560 
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6.  ธุรกิจการเงนิ 
 

 ด าเนินธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้
      บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ากัด 

➢ การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อซือ้อาคารชดุ (Condominium Loan)  
➢ สินเชื่อธุรกิจที่มีหลกัประกนั เป็นอสงัหาริมทรัพย์ (Asset Finance) ที่มีมลูค่า ตัง้อยู่ในท าเลที่ดี 
    มีศกัยภาพในการพฒันาต่อในเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด  
➢ สินเชื่อประเภท Asset Finance ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2562 มีจ านวนประมาณ 6,698 ล้าน

บาท  เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 มีจ านวนประมาณ 4,785 ล้านบาท 
➢ สินเชื่อประเภท Condominium Loan ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2562 มีจ านวนประมาณ 1,528 

ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั ปี 2561 มีจ านวนประมาณ 1,659 ล้านบาท 
 

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จ ากัด 
ขนาดพอร์ตสินเชื่อ (ล้านบาท) 

2562 2561 
Asset Finance 6,698 4,785 
Condominium Loan 1,528 1,659 

รวม 8,226 6,444 
 

บริษัท ที ลิสซิ่ง จ ากัด 
➢ การให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ โดยให้บริการสินเชื่อรถจกัรยานยนต์ใหม่   
➢ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ขนาดพอร์ตสินเชื่อในปี 2562 มีจ านวนประมาณ 7,633 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 มีจ านวนประมาณ 6,712 ล้านบาท 
 

 บริษัท ที ลิสซิ่ง จ ากัด 
ขนาดพอร์ตสินเชื่อ (ล้านบาท) 

2562 2561 
จกัรยานยนต์ทัว่ไป 5,592 4,555 
จกัรยานยนต์บิ๊กไบค์ 2,041 2,157 

รวม 7,633 6,712 
 
       บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ จ ากัด (มหาชน) 

➢ ธุรกิจประกนัชีวิต 
➢ ธุรกิจนายหน้าประกนัภยั 
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7. ธุรกิจอื่นๆ  
 

 ด าเนินธุรกิจ :  
  ธุรกิจประมลูรถยนต์มือสอง  โดย บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“AAA”) 

ในปี 2562 จ านวนรถที่เข้าประมลูทัง้หมด  81,906  คนั  มีจ านวนรถที่เข้าประมลูส าเร็จประมาณ  
 65,403 คนั  

 

8.  ศูนย์สนับสนุนองค์กร 
 

 ด าเนินธุรกิจสนบัสนุนงานด้าน Back Office ของธุรกิจในกลุม่ เอ็ม บี เค ประกอบด้วย 6 หน่วยงานย่อย 
ดงันี ้

➢ ด้านบคุลากร 
➢ ด้านบญัชี  
➢ ด้านการเงิน 
➢ ด้านจดัซือ้ 
➢ ด้านกฎหมาย 
➢ ด้านระบบสารสนเทศ 

   

 ตามธุรกิจที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานปกติ 
         หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

 ภาพรวมรายได้จากการด าเนินงานปี 2562 มีจ านวน 12,190 ล้านบาท ลดลงประมาณ 3.76% จาก
ปี 2561 เกิดจากสาเหต ุดงัต่อไปนี ้

1 ศนูย์การค้า 4,234      35% 4,122      32%

2 โรงแรม 1,624      13% 2,908      23%

3 กอล์ฟ 491         4% 482         4%

4 อสงัหาริมทรัพย์ 572         5% 298         3%

5 อาหาร 1,987      16% 2,213      17%

6.1 การเงิน-Operation 2,245      18% 2,226      18%

6.2 การเงิน-Investment 970         8% 365         3%

7 อ่ืนๆ 61            1% 43            0%

8 สนบัสนนุ 6              0% 9              0%

รวม 12,190   100% 12,666   100%

ประเภทธุรกิจ 2562
2561

(จัดประเภทใหม่)
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➢ ธุรกิจศูนย์การค้า  มีรายได้ 4,234 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 112 ล้านบาท   
หรือคิดเป็นประมาณ  2.72%   

➢ ธุรกิจโรงแรม  มีรายได้ 1,624 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,284 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 
44.15%  เนื่องจากขายหุ้นในโรงแรมออกไป  2 โรงแรม 

➢ ธุรกิจกอล์ฟ มีรายได้ 491 ล้านบาทเพิ่มขึน้ประมาณ 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 1.87%  
➢ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ 572 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 274 ล้านบาท  หรือคิดเป็น

ประมาณ  91.95%   
➢ ธุรกิจอาหาร  มีรายได้  1,987 ล้านบาท ลดลงประมาณ 226 ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ 

10.21%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากการขายข้าวจากรัฐบาลแบบ G to G  
➢ ธุรกิจการเงนิ   แบ่งออกเป็น 

• การด าเนินงาน (Operation) มีรายได้ 2,245 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 19 ล้านบาท  หรือ
คิดเป็นประมาณ  0.85%  เกิดจากการให้สินเชื่อเพิ่มมากขึน้ 

• การรับเงินปันผล มีรายได้ 970 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 605 ล้านบาท  หรือคิดเป็น
ประมาณ 165.75% เกิดจากรายได้เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นกลุม่สถาบนัการเงิน  

➢ ธุรกิจอื่นๆ มีรายได้  61 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ประมาณ 18 ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ 41.86%   
➢ ศูนย์สนับสนุนองค์กร มีรายได้ 6 ล้านบาท ลดลงประมาณ 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 

33.33%   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และ 

 ภาษีเงนิได้ (EBITDA)                                  
                    หน่วย : ล้านบาท 
                                                                            
  

 
 
 
 
 

 

 

 

1 ศูนย์การค้า 2,042       57% 1,964       40%

2 โรงแรม 535          12% 1,887       38%

3 กอล์ฟ 144          3% 151          3%

4 อสงัหาริมทรัพย์ 173          3% (70)        (1%)

5 อาหาร 39            1% 36            1%

6.1 การเงิน - Operation 637          14% 615          12%

6.2 การเงิน - Investment 970          21% 365          7%

7 อ่ืนๆ 48            1% 9              0%

8 สนับสนนุ (12)        0% (7)          (0%)

รวม 4,576      100% 4,950      100%

ประเภทธุรกิจ 2562
2561

(จัดประเภทใหม่)
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 ภาพรวม EBITDA ปี 2562 มีจ านวน 4,576 ล้านบาท  ลดลงประมาณ  374  ล้านบาท  หรือคิดเป็น 
ประมาณ  7.56% เมื่อเทียบกบัปีก่อนลดลง เนื่องจากการจดัประเภทรายการใหม่ 

 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ (EBIT)  
 

                  หน่วย : ล้านบาท 
                 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 ภาพรวมก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) ปี 2562  มีจ านวน  3,180 ล้านบาท  ลดลง
จากปีก่อน ประมาณ 297 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9%  นอกจากนีส้ัดส่วน EBIT ส าหรับปี 2562 ส่วน
ใหญ่มาจากธุรกิจศนูย์การค้า ในสดัส่วน 32%  ธุรกิจการเงินในสดัส่วน 50%  และธุรกิจโรงแรมในสดัส่วน 10% 
และอสงัหาริมทรัพย์ในสดัสว่น  5% 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ให้กับผู้ ถือหุ้ น 
จ านวน 0.38 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 644 ล้านบาท 

 

 เมื่อ นายเกษมสุข  จงมั่นคง รายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ เสร็จสิน้แล้ว   จึงรายงาน
เพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) ดงันี ้
 

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

 

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

       (หมดอายุ 4 สิงหาคม 2565) 
 

1 ศนูย์การค้า 1,023      32% 899         26%

2 โรงแรม 313         10% 1,642      47%

3 กอล์ฟ 51            2% 58            2%

4 อสงัหาริมทรัพย์ 156         5% (91)        (3%)

5 อาหาร 9              0% 4              0%

6.1 การเงิน - Operation 624         20% 602         17%

6.2 การเงิน - Investment 970         30% 365         11%

7 อ่ืนๆ 46            1% 6              0%

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

รวม 3,180    100% 3,477    100%

ประเภทธุรกิจ 2562
2561

(จัดประเภทใหม่)
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ภาพรวมในการด าเนินโครงการ CAC ในปี 2562 
 

➢ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และ
สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG SCORCARD  ตามโครงการ CGR ของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทฯไทย  และสอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

➢ จัดอบรมนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ 
ทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กบั กรรมการ ผู้บริหารพนกังาน MBK GROUP 

➢ การรณรงค์ส่งเสริม และการสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนว
ปฏิบติัในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ให้กบัพนกังาน MBK GROUP และสาธารณชน 

➢ ก าหนดให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท าแบบทดสอบเก่ียวกบั กฎระเบียบ ข้อบงัคบันโยบาย 
และแนวปฏิบติัในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ  เป็นประจ าทกุปี  เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจ และ สามารถน าไปปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  โดยจะน าผลการทดสอบมาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงาน  เพื่อปรับปรุงการ
สื่อสารให้พนกังานมีความเข้าใจอย่างทัว่ถึง 

➢ ก าหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร  เพื่อให้พนกังานทกุ 
คนในกลุม่บริษัท เอ็ม บี เค น าไปใช้เป็นหลกัปฏิบติั 

➢ ท าการเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์  เพื่อสื่อสารให้คู่ค้า ลกูค้า  และ 
ตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ   และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
การงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงาน  ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด  
 

รางวัลการแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ 
 

รางวัลด้านองค์กร : 
 

➢ ศนูย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวลัการบริหารสูค่วามเป็นเลิศ (Thailand Quality  
Class : TQC) จากส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

➢ ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหนึ่งใน 100 อนัดบัหลกัทรัพย์ที่มีการด าเนินงานโดดเด่นด้าน 
สิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาธิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 
โดยสถาบนัไทยพฒัน์ 

➢ ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ระดบัดีเลิศ 5 ดาว โดยสมาคม 
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

➢ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัด้านสขุอนามยั (Amazing Thailand Safety and  
Health Administration – SHA)  โดยกรมควบคมุโรค กรมอนามยั กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว  
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การรับรองระบบจัดการพลังงานและรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม : 
 

➢ ได้รับการรับรองระบบจดัการด้านพลงังานตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2018  
 

รางวัลด้านการบริการ : 
 

➢ รางวลัเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard ประเภท 
มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภยัในศนูย์การค้าและประเภทมาตรฐานห้องน า้  โดย 
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 เมื่อนายเกษมสุข จงมั่นคง ได้รายงานเสร็จสิน้แล้ว ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นน าค าถาม
ไปถามในวาระอื่นๆ 
 

  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน  6 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 
9,222  หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  451 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,242,076,556  หุ้น 
 

หมายเหตุ   วาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ 
 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุด 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ท่ี ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว    ส่วนรายละเอียดขอเชิญ นายเกษมสุข จงมั่นคง  กรรมการผู้จัดการศูนย์

สนับสนุนองค์กร และ รองกรรมการผู้อ านวยการสายการเงนิและบริหาร  เป็นผู้รายงาน 
 

นายเกษมสุข จงมั่นคง รายงานว่า 
ขอให้ที่ประชมุดรูายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปี 2562  ในหน้าที่ 220 – 226   โดย 

งบการเงินดังกล่าวเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว และเป็นรายงานที่ แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 
 

 งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
 

➢ สินทรัพย์รวมประมาณ 52,531 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 3,513 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ประมาณ 7%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

➢ หนีส้ินรวมประมาณ 32,881ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 653 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 
2%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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➢ สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมประมาณ 19,650 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ประมาณ  2,860  ล้านบาท  หรือคิด

เป็นประมาณ  17%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 

➢ รายได้ส าหรับปี 2562 มีจ านวนประมาณ 8,107 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ  2,387
ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ 42% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

➢ ก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 มีจ านวนประมาณ 4,067 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ  
2,243 ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ 123% เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

➢ ก าไรสทุธิต่อหุ้นส าหรับปี 2562 มีจ านวน 2.40 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1.33 บาท  หรือคิดเป็น
ประมาณ 124% เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 
➢ สินทรัพย์รวมประมาณ 52,443 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 3,347 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ประมาณ 7%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ หนีส้ินรวมประมาณ 27,737 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 1,325 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 

5%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมประมาณ  24,706  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ประมาณ  2,022  ล้านบาท  หรือคิด

เป็นประมาณ  9 %  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงนิรวม) 
➢ รายได้รวมส าหรับปี 2562 ประมาณ 11,480  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 1,006  ล้านบาท  

หรือคิดเป็นประมาณ 8% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ สว่นแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมประมาณ  769 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 557 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นประมาณ 263% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ รายได้รวมทัง้หมดส าหรับปี 2562 ประมาณ 12,249 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ  449

ล้านบาท  หรือคิดเป็นประมาณ  4%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ ก าไรสทุธิ ส าหรับปี 2562 ประมาณ 2,800 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 81 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นประมาณ 3% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
➢ ก าไรสทุธิต่อหุ้นส าหรับปี 2562 เท่ากบั 2.12 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.05 บาท หรือคิดเป็น

ประมาณ  2%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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การเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ  ดงันี ้

1. สินทรัพย์รวม  

    สินทรัพย์รวม  เพิ่มขึน้ประมาณ  3,347  ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ  7% มาจาก 
1.1  เงินลงทนุชัว่คราวและเงินลงทนุระยะยาว จ านวน 9,086 ล้านบาท   เพิ่มขึน้ประมาณ  
   542 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ  6% จากปีก่อน เนื่องจาก  

▪ ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพิ่มขึน้ 
140  ล้านบาท 

▪ ซือ้หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด (สทุธิจากการขาย) เพิ่มขึน้ 382 ล้านบาท 
 1.2 เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึน้ประมาณ 533 ล้านบาท มาจากการตัง้ค้างรับเงินปันผลในเดือน 
  ธันวาคม 2562  และได้รับเงินในเดือนมกราคม 2563 

1.3 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ประมาณ 15,520 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 2,585 ล้านบาท   
หรือคิดเป็นประมาณ  20%  เนื่องจาก 
▪ MBK-G พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึน้ 1,775 ล้านบาท 
▪ TLS พอร์ตให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์เพิ่มขึน้ 864 ล้านบาท 

 1.4 เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าประมาณ 6,481 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ  63  
   ล้านบาท คิดเป็น  1%  เนื่องจาก 
 

ยอดเพิ่มขึน้ 
▪  รับรู้สว่นแบ่งก าไรตามวิธีสว่นได้เสีย จ านวน 769 ล้านบาท 
 

ยอดลดลง 
▪  ณ 31 ธันวาคม 2562 โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน AAA จากบริษัทร่วมเป็นบริษัท
ย่อย 190 ล้านบาท 
▪  เงินปันผลรับ 527 ล้านบาท  

 

2. หนีส้ินรวม 
 

    หนีส้ินรวม – เพิ่มขึน้ประมาณ  1,325  ล้านบาท หรือคิดเป็น  5%  เนื่องจาก 
▪  ในเดือนสิงหาคม 2562  มีการออกหุ้นกู้ระยะยาว จ านวน 2,000 ล้านบาท  เพื่อน ามา 

ช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ เป็นการเปลี่ยนเงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นระยะยาว เพื่อให้
สอดคล้องกบั การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 
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3. ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นประมาณ 24,706 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 2,022 ล้านบาท  คิดเป็น 9% 
รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัมีดงันี ้

 

ยอดเพิ่มขึน้ 
▪ ก าไรสทุธิส าหรับปี 2,800 ล้านบาท                                                     
▪ ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื่อขาย - สทุธิจากภาษีเพิ่มขึน้  

117 ล้านบาท 
ยอดลดลง 

▪ จ่ายเงินปันผล 1,005 ล้านบาท 
 

อัตราส่วนทางการเงนิส าหรับปี 2562 

➢ อตัราก าไรสทุธิต่อรายได้รวม     คิดเป็น  22.85 % 
➢ อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย คิดเป็น    12.07 % 
➢ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย คิดเป็น     5.51  % 
➢ ก าไรสทุธิต่อหุ้น จ านวน   2.12   บาท  
➢ เงินปันผลต่อหุ้น  จ านวน   0.80   บาท 
➢ มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น          จ านวน    18.24  บาท 
  

 เมื่อนายเกษมสุข จงมั่นคง ได้รายงานเสร็จสิน้แล้ว   ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า
มที่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่ 
 

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1) บญัชีเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เมื่อเทียบปีก่อนพบว่า 

มียอดเพิ่มขึน้ประมาณ  2,867  ล้านบาท อย่างมีนยัส าคญั จึงขอทราบเหตผุลที่เพิ่มขึน้ และมีเงื่อนไขการช าระ
ดอกเบีย้ อย่างไรบ้าง  

2) หากลกูหนีม้ีอายคุรบช าระ 1  ปีแล้ว จะมีการด าเนินการอย่างไร 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบค าถาม ดงันี ้
1) บญัชีเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีส้ทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี หมายถึงยอดเงินให้กู้ยืมแก่ 

ลกูหนีท้ี่เกินกว่า 1 ปี 
2) การให้สินเชื่อดงักล่าว  จดัอยู่ในธุรกิจของ MBK-G   ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการให้สินเชื่อประมาณ 

1-3 ปี  ซึ่งมีทัง้ประเภทนิติกรรมจ านองและขายฝาก  ในปีที่ผ่านมามีการให้สินเชื่อมากขึน้ สินเชื่อส่วนใหญ่จะมี
ที่ดินเป็นหลกัประกนั โดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 - 60 % ของมลูค่าหลกัประกนัตามราคา
ประเมิน (ราคาตลาด)  
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ปกติท าสญัญาสินเชื่อจะมีระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบก าหนดตามสญัญาแล้ว ลกูหนีส้ว่นหนึ่งก็จะ 

ช าระหนีต้ามก าหนดเวลา แต่ลกูหนีบ้างสว่น อาจจะขอต่ออายสุญัญาออกไปอีกเป็นคราวๆไป  
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้
 กลุม่ลกูค้าของธุรกิจ MBK- G สว่นหนึ่งเป็นการให้สินเชื่อรายย่อยที่เป็นชาวต่างชาติที่ให้สินเชื่อโดย
มีหลกัประกันเป็นคอนโดมิเนียม เนื่องจากไม่สามารถกู้จากธนาคารได้ ส าหรับสินเชื่อธุรกิจที่เป็นกลุ่มลูกค้า ท่ี
กู้ยืมโดยมีที่ดินมาเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกันนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาว่า จะต้องเป็นที่ดินที่ตัง้อยู่ในท าเลที่ดี มี
ศกัยภาพในการพฒันาต่อในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ ทัง้นี ้หากลกูหนีไ้ม่ช าระหนีไ้ด้เมื่อครบก าหนดสญัญา บริษัทฯ 
จะด าเนินการตามขัน้ตอนโดยเร่ิมจากการเจรจาประนีประนอม ก่อนจะด าเนินการฟ้องร้อง ซึ่งส่วนใหญ่สามารถ
เจรจาประนีประนอมได้  โดยลูกหนีบ้างส่วนจะน าคอนโดมิ เนียม มาช าระหนีห้ รือมีการ Re-finance 
(เปลี่ยนแปลงผู้ให้กู้ ) เพื่อมาปิดบญัชี   
 

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1) จากการรายงานก าไรจากการด าเนินงาน  พบว่าส่วนธุรกิจศูนย์สนับสนุนองค์กร มีผลขาดทุน

ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2562 เกิดจากสาเหตอุะไร 
2) ขอทราบเหตผุลที่ธุรกิจข้าวมีรายได้มาก แต่สาเหตอุะไรจึงมกี าไรน้อย 

 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
1) เนื่องจากศนูย์สนับสนุนองค์กร  ท าหน้าที่เป็น Back Office ที่สนบัสนุนงานด้านบุคลากร ด้าน

บญัชี การเงิน จดัซือ้ กฎหมายและระบบสนบัสนนุสารสนเทศของกลุม่บริษัทฯ  ซึง่ไม่มีรายได้หลกั  และมีการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายไปยงักลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ  โดยค่าใช้จ่ายหลกัๆยงัคงจะเป็นค่าใช้จ่ายสว่นกลางที่ไม่ได้ปัน
สว่นไป เพื่อใช้ดแูลและบริหารงานของบริษัทในเครือทัง้หมด 

2) ธุรกิจอาหาร  ส่วนใหญ่มีรายได้หลกัมาจากการขายข้าว ในปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายข้าว
ลดลง  เนื่องจากการแข่งขนัที่เพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจข้าวเป็นธุรกิจที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นที่น้อยมาก ซึ่งจะ
มุ่งเน้นปริมาณการขายให้มากเป็นหลกั 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามเพิ่มเติมข้อที่  2  ดงันี ้
 ในปี 2562 ธุรกิจข้าวมีการแข่งขนัที่สงูมากขึน้  โดยเฉพาะการส่งออกข้าวไปยงัตลาดต่างประเทศ  
ซึ่งไม่สามารถท าก าไรได้สงูมาก ส าหรับธุรกิจร้านอาหาร ด้วยสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงจากจ านวนการเพิ่มขึน้
ของผู้ประกอบการร้านอาหาร  ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มบริษัท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้
ไว้ ท าให้บริษัทฯ ยุติการด าเนินธุรกิจร้านอาหาร  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงพฒันาและขยายงานในธุรกิจศนูย์
อาหาร ภายใต้แบรนด์ “ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็ม บี เค ” (Food Legends by MBK) ซึง่เปิดให้บริการท่ี ศนูย์การค้า 
MBK Center และศนูย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ 
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  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน  4 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 
31,136  หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  455 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,242,107,692  หุ้น 

 

มติ   ผลการลงมติในวาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  มดีังนี ้

 

  เห็นด้วย จ านวน  1,241,463,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9481 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน            644,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0519 
  บตัรเสีย จ านวน                       0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,107,692  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

 

สรุป    ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9481 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไร 
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2562 

 

              ประธานที่ประชุม  ขอให้ นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้ รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมตามรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 49  ดงันี ้  
  

  บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรยกมา (ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562) จ านวน 9,781,823,389 บาท  
 บวก  ในรอบบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิ
ภายหลงัช าระภาษีแล้วจ านวน  4,066,598,354  บาท 
 

 หัก  ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่นท่ีบนัทกึเข้าก าไรสะสมโดยตรง จ านวน  19,178,230  บาท  
 

 หัก   เงินปันผลจ่ายจ านวน  1,288,141,480  บาท   (เป็นเงินปันผลของปี 2561 คร่ึงปีหลงั  รวม
กบัเงินปันผลของปี 2562 คร่ึงปีแรก)  
 

 ดังนัน้ ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)  จะมียอดรวมเป็น จ านวน 
12,541,102,033  บาท  
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 ขอเสนอจัดสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562   และรำยงำนกำร
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ให้ที่ประชุมรับทรำบดังนี ้  
 

1.  ให้โอนก า ไ รสทุธ ิส าหร ับปีตั ง้ แต ่ 1 มกราคม  2562 ถ ึง  31 ธ ันวาคม  2562 จ านวน 
 4,066,598,354  บาท เข้าบญัชีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร 
 

2. ไม่จดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2562  เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย    เนื่องจากบริษัทฯ มทีนุ 
 ส ารองตามกฎหมายมากกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 

3. การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมจากผลการด าเนินงานให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 
 0.80 บาท รวมเป็นจ านวนเงินที่อนมุติัจ่าย  1,355,938,400  บาท 
   

      โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้หมด  2  ครัง้ ดงันี ้
  3.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 9/62 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้มีมติ

อนมุติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 3 ตลุาคม 2562 ในอตัราหุ้น
ละ 0.38 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนมุติัจ่าย 644,070,740  บาท 

  3.2)  คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 4/63  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ใน
อัตราหุ้นละ  0.42 บาท เป็นจ านวนเงินที่อนุมัติจ่าย  711,867,660  บาท  โดยเป็นการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  ตามที่จะเสนอให้
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้ นที่ต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  เนื ่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่มีการเสนอ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติมอีก  

 

4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี  เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่วไปแล้ว 

 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท    บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าเงิน
ปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ  และโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
 

 ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านใดมีข้อซกัถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

  ในวาระนี ้ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติ  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนน
เสียงส าหรับวาระที่ 4  พร้อมชบูตัรสง่ให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนน 
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  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน  6 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น  
2,214 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  461  ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,242,109,906  หุ้น 
 

มติ              ผลกำรลงมติในวำระที่ 4   พิจำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวนสองครัง้  
   ในอัตรำหุ้นละ  0.80  บำท  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  1,355,938,400 บำท  และอนุมัติไม่มีกำรเสนอ 
   จ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562  มดีังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน  1,242,109,906  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                      0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                      0   เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ เสียง  1,242,109,906 คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 
สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล และอนุมัติ

ไม่มีกำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 อกี  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

 วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ    
 

    ประธานที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบงัคับข้อ 17 ของบริษัทฯ 
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม หรือโดยจ านวนใกล้เคียงในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี  ซึง่กรรมการของบริษัทฯ มี  10  ท่าน  ได้แก่ 
 

 1. นายบนัเทิง     ตนัติวิท 
 2. นายศภุเดช     พนูพิพฒัน์  
 3.  นายกษมา บณุยคปุต์ 
 4. นายประชา    ใจดี 
 5.  นายสวุิชญ   โรจนวานิช 
 6. นางผาณิต      พนูศิริวงศ์ 
 7. นายปิยะพงศ์     อาจมงักร   
 8.   นายสเุวทย์     ธีรวชิรกลุ 
  9.  นายหชัพงศ์     โภคยั 
    10.  นายอติพล      ตนัติวิท 
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    ในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกตามวาระจึงมีจ านวน  4  ท่าน   คือ   

  1.  นายบนัเทิง       ตนัติวิท 
  2. นายศภุเดช     พนูพิพฒัน์  
  3. นางผาณิต       พนูศิริวงศ์ 
  4. นายอติพล       ตนัติวิท 
 

  ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น  กรรมการทัง้ 4 ท่าน  ได้ขออนุญาต
ออกจากห้องประชมุนีก้่อน  
 

   ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้นายประชา  ใจดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ด าเนินการวาระนีแ้ทน 
 

       นายประชา  ใจดี รายงานที่ประชมุว่าในปีนีก้รรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจ านวน 4 ท่าน  โดยมี

รายละเอียดประกอบการพิจารณา  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 50 - 61 คือ 
 

   1.  นำยบันเทิง   ตันติวิท 
เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท     

 

  2. นำยศุภเดช   พูนพิพัฒน์ 
เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท     

 

    3. นำงผำณิต   พูนศิริวงศ์ 
เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท     

  

  4.  นำยอติพล   ตันติวิท 
เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท     

 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการของบริษัท  ได้พิจารณาแล้ว  
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไป 
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด า เนินงานของ
บริษัทมีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอผู้ อ่ืนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ 
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  ในวาระนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ลงมติตาม
บตัรลงคะแนนที่เตรียมไว้ให้ ทัง้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง   ทกุกรณี 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯหรือ
สอบถามเพ่ิมเติม  ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี ้ 
 

   1. นำยบันเทงิ   ตันติวิท 
   โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  กรอกข้อมลู
ในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับ วำระที่ 5.1  แต่งตัง้ นำยบันเทงิ   ตันติวิท พร้อมลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
 

  2. นำยศุภเดช   พูนพิพัฒน์ 
   โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่  เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมลู
ในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับ วำระที่ 5.2  แต่งตัง้ นำยศุภเดช   พูนพิพัฒน์ พร้อมลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
 

  3. นำงผำณิต   พูนศิริวงศ์ 
 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่  เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมลู
ในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับ วำระที่ 5.3  แต่งตัง้ นำงผำณิต   พูนศิริวงศ์ พร้อมลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
 

 4.  นำยอติพล   ตันติวิท  
   โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่  เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมลู
ในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับ วำระที่ 5.4  แต่งตัง้ นำยอติพล   ตันติวิท พร้อมลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
  

  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน  3  ราย  คิดเป็นจ านวน 
21,487  หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  464 ราย  รวมจ านวน 1,242,131,393  หุ้น 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี ้

 

  วาระที่ 5.1 นายบันเทิง ตันติวิท 
 

  เห็นด้วย จ านวน   1,232,085,012  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.1912 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน             10,041,378  เสียง      คิดเป็นร้อยละ      0.8084 
  งดออกเสียง จ านวน                5,003   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0004 
  บตัรเสีย จ านวน                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,131,393 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
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   วาระที่ 5.2 ศุภเดช พูนพิพัฒน์ 
 

  เห็นด้วย จ านวน   1,232,090,012  เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.1916 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน             10,041,378  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.8084 
  งดออกเสียง จ านวน              3   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  บตัรเสีย จ านวน                  0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,131,393 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
   

   วาระที่ 5.3 นางผาณิต พูนศิริวงศ์ 
 

  เห็นด้วย จ านวน   1,193,074,612  เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.0505 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน              48,951,778  เสียง คิดเป็นร้อยละ       3.9410 
  งดออกเสียง จ านวน             105,003  เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0085 
  บตัรเสีย จ านวน                  0   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
 
 

           จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,131,393 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

             วาระที่ 5.4 นายอติพล ตันติวิท  
 

  เห็นด้วย จ านวน              1,240,200,390  เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.8445 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน               1,911,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.1538 
  งดออกเสียง จ านวน       20,003  เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0016 
  บตัรเสีย จ านวน                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
 

             จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,131,393 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 
สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม  
 อนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการของบริษัทฯ 
 

   ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด าเนินการวาระนีแ้ทน  
 

 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  เรียนให้ที่ประชมุทราบ   
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  ได้มีการอนมุติัเงินค่าตอบแทน จ านวน 13,500,000 บาท
(สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนมุติัสิทธิประโยชน์ต่างๆ จ านวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)  
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รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จ านวน 15,100,000 บาท(สิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   และอนมุติัค่าบ าเหน็จให้แก่คณะกรรมการ  เป็นเงินจ านวน 12,700,000 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน) 
 

    ในปีนีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการ  เห็นควรขอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัเงินค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 74.07  และอนมุติัสิทธิประโยชน์ต่างๆ จ านวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จ านวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  หน้าที่  62 - 63  ดงันี ้
 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ              28,750 บาท ต่อคนต่อเดือน 
- รองประธาน               17,500 บาท ต่อคนต่อเดือน 
- กรรมการ               14,500 บาท ต่อคนต่อเดือน 

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
  - ประธาน                26,250 บาท  ต่อคนต่อครัง้ 
  - กรรมการ                  8,750 บาท  ต่อคนต่อครัง้ 
 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
  - ประธาน                17,500 บาท  ต่อคนต่อเดือน 
  - กรรมการ                  8,750 บาท  ต่อคนต่อเดือน 
 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  - ประธาน                 17,500 บาท  ต่อคนต่อครัง้ 
  - กรรมการ                   8,750 บาท  ต่อคนต่อครัง้ 
 5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ คณะกรรมการบริษัท 
  - ประธาน               120,000 บาท  ต่อคนต่อปี 
  - รองประธาน               120,000 บาท  ต่อคนต่อปี 
  - กรรมการ               120,000 บาท  ต่อคนต่อปี 
 

และอนมุติัค่าบ าเหน็จให้แก่คณะกรรมการ  เป็นเงินจ านวน 3,380,000 บาท  (สามล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   
โดยให้คณะกรรมการจดัสรรบ าเหน็จจ านวนดังกล่าวกันเอง     ทัง้นี ้จ านวนบ าเหน็จดังกล่าว ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 73.39 
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 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้า
แสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จ านวน  1,600,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จ านวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท,  
คณะกรรมการบริหาร,  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมตัิ
ค่าบ าเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจ านวน 3,380,000  บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   
 

 คณะกรรมการมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ  
และค่าบ าเหน็จคณะกรรมการ  อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ    
 

 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
 

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ ถือหุ้น  ได้เสนอแนะดงันี ้
 ขอแนะน าการฝึกอบรม เพิ่มเติมเรียกว่า  หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  
10 วัน จัดท าโดย International Institute for Management Development หรือ IMD ซึ่งเป็นสถาบนัการศึกษา
ด้านธุรกิจพัฒนาการจัดการประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีสถาบนัเพียง 1 แห่งในโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก 182 
ประเทศทกุปี  ในเร่ืองความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ      
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามดงันี ้
  เร่ืองการอบรมต่างประเทศ จะน ามาพิจารณาอีกครัง้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) คลี่คลาย หรือเมื่อมกีารผลิตวคัซีนส าเร็จแล้ว  ซึง่ปัจจบุนัยงัไม่สามารถท าได้  
 

        เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตร
ลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 6  พร้อมชบูตัรสง่ให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนน 
 

  ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน   6  ราย คิดเป็นจ านวน 
7,912  หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  470  ราย  รวมจ านวน  1,242,139,305  หุ้น 
 

มติ    ผลการลงมติในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการของ
บริษัท  ดังนี ้

 

  เห็นด้วย จ านวน  1,242,137,805 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน               1,500   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0001 
  บตัรเสีย จ านวน                        0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
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 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,139,305 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
 สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม อนุมัติค่าตอบแทนและ 
 บ าเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563  
 

        ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายกษมา  บุณยคุปต์  ประธานกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการ
วาระนีแ้ทน  
 

     นายกษมา  บุณยคุปต์   เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มี
มติเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายนามดังต่อไปนี ้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา  หน้าที่  64 - 65 
 

 

        คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท   ส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
 

  ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563     โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบญัชีกับปีก่อน  ซึ่ง
บริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  ตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ หน้าที่ 6  และในเอกสาร
ประกอบการพิจารณาหน้าที่ 64   เป็นจ านวนเงิน  2,559,000  บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพนับาทถ้วน) นัน้    
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ทางบริษัทได้เจรจาขอปรับลดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2563  กบับริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั   ซึ่งได้ปรับลดลงเหลือค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน  
2,267,650 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  เป็นจ านวนเงินน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ประมาณร้อยละ 5.00  และแก้ไขเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบญัชีกบัปีก่อน เป็นดงันี ้ 
 
 
 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
เลขท่ี

ใบอนุญำต 
จ ำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท 

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

     บริษัทมีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีหลักของบริษัท และผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน 
เพื่อที่จะท าให้มัน่ใจได้ว่า งบการเงินถกูจดัท าได้ทนัตามก าหนดเวลา 
 

 ส าหรับค่าบริการอ่ืนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการอ่ืนของส านัก
งานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชี และส านักงานผู้สอบบญัชีที่
ผู้ สอบบัญชีสังกัด เป็นจ านวนเงิน  900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)  ทัง้นีก้ารให้บริการดังกล่าวเป็นงานที่
สามารถปฏิบติัได้โดยผู้สอบบญัชีภายใต้กรอบของข้อบงัคับสภาวิชาชีพบญัชีเร่ือง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ข้อมลูประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่สง่มาพร้อมกบัค าบอกกลา่ว
เชิญประชมุนี ้จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

 นายกษมา  บุณยคุปต์  ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดย
ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและ
ชบูตัรลงคะแนน 
 

  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวน 1 หุ้น  
รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  471 ราย  รวมจ านวน 1,242,139,306  หุ้น 
 
 
 

ค่าตรวจสอบบัญชี 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ไตรมาสที่ 1 306,850 323,000 
ไตรมาสที่ 2 306,850 323,000 
ไตรมาสที่ 3 306,850 323,000 

ค่าตรวจสอบประจ าปี 1,347,100 1,418,000 
รวม 2,267,650 2,387,000 
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มติ    ผลการลงมติในวาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนสินจ้างของ
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563  มีดังนี ้

 

  เห็นด้วย จ านวน    1,242,137,806 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน               1,500   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0001 
  บตัรเสีย จ านวน    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,139,306 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป     ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด 
  จ านวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ      
 

วาระที่  8  อนุมัติการเสนอเพ่ิมวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 10,000 ล้านบาท 
ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 

 

 ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด าเนินการวาระนี ้
 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของ
บริษัทรายละเอียดดงันี ้
  

 ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ซึ่งอาจมี
หรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

 สกลุเงิน  เงินบาท และ/หรือ เงินเหรียญสหรัฐฯ  และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ 
 วงเงินรวม  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หากเป็นเงินสกลุเงิน 

 ของหุ้นกู้ทัง้หมด ต่างประเทศให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่ออกหุ้นกู้   (Issue Date) ในแต่ละคราว 
    อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ได้

อนุมติัวงเงินรวมส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 
20,000 ล้านบาท โดย ณ 30 เมษายน 2563 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding 
Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 19,700 ล้านบาท ใน
ครัง้นี ้บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ของ
บริษัทอีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท  (ณ ปัจจุบัน 15,918 ล้านบาท) 

 มลูค่าที่ตราไว้  1,000  บาท (หนึ่งพนับาท)  
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 อาย ุ  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
พิจารณา การก าหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร  
ลกัษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด 

 วิธีการจดัสรร  เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ ลงทุน
สถาบนั และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  โดยอาจ
แบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) 
และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขาย
สามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมซึง่ตราสารนัน้ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืน
หรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดก็ได้  ทัง้นี  ้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ 
ข้อบงัคับหรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่
เก่ียวข้อง 

     การไถ่ถอนก่อน ผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ 
      ครบก าหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด  

    ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้ นกู้ ที่จะออกในแต่ละคราว  โดย
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบงัคับ หรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขอ
อนญุาตจากหน่วยราชการใดๆที่เก่ียวข้อง 

 เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้  ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอน
หรือช าระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้  ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของ
หุ้นกู้ที่ได้อนมุติัในครัง้นี ้

 

                   คณะกรรมการเห็นสมควรให้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และ
บริษัทย่อย   ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจต่อไปนี ้

1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้   เช่น  การ 
ก าหนดชื่อลกัษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 
 2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือสถาบนัจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
  3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้ รวมถึงการน าหุ้นกู้ดงักล่าว
ข้างต้นไปจดทะเบียนกบัตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาต
กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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     จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

  ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็นจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1) ขอทราบความจ าเป็นในการเสนอเพิ่มวงเงินส าหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีก  

10,000 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนัยงัมีความไม่แน่นอน อาจจะเสี่ยงต่อการก่อภาระหนีจ้ านวนมากไปหรือไม่ 

2) การขอให้พิจารณาอนมุติัวงเงินหุ้นกู้ ในวาระดงักลา่ว จะครอบคลมุระยะเวลานานเท่าไร 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม ดงันี ้ 
1) จากอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติวงเงินการออกหุ้นกู้ล่วงหน้าไว้

เพื่อการขยายธุรกิจเมื่อมีโอกาส ถ้าหากรอให้ถึงสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องใช้เงินจริง อาจจะท าให้เกิดความ
ล่าช้า เนื่องจากขัน้ตอนการด าเนินการต่างๆ จะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ปัจจุบนับริษัทฯ ยังไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินทุน แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ส าหรับธุรกิจการเงินตามที่กล่าวมาแล้วนัน้ มีโอกาส
เติบโตมากขึน้ ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึน้ในการขยายธุรกิจ (พอร์ตสินเชื่อ) ดังนัน้บริษัทฯ  จึง
ต้องวางแผนการเงินส ารองไว้ ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินธุรกิจในอนาคต  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะด าเนินการออกหุ้นกู้ ด้วยความ
ระมัดระวัง และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นให้มากที่สุด  

2) การอนุมัติวาระนี ้สามารถน าไปใช้ด าเนินการได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ กลต. ก าหนดให้ขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้นเป็นวงเงินสงูสุด และ
สามารถใช้วงเงินได้ไม่เกินตามที่ขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นไว้ 

 

นายชโลทร ภัทรมนัส ผู้ ถือหุ้น สอบถาม 
  ตามที่บริษัทฯ  มีนโยบายในการลดอตัราค่าเช่าให้กบัผู้ เช่าของศนูย์การค้า MBK Center ขอทราบ
ว่าปัจจบุนัยงัคงลดค่าเช่าให้กบัผู้ เช่าอยู่หรือไม่  และมีแนวทางเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือภาระผู้ เช่าอย่างไรบ้าง  
  

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ตอบค าถาม ดงันี ้ 
  จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ส่งผลให้ศูนย์การค้า MBK Center ต้องปิด
ให้บริการเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563) ในช่วงเวลาดงักล่าว  
บริษัทฯ ไม่ได้เก็บค่าเช่าจากร้านค้าที่ปิด แต่หลงัจากการเปิดให้บริการของศนูย์การค้า ตัง้แต่ 17 พฤษภาคมเป็น
ต้นมา พบว่า ยงัคงมีผู้ใช้บริการจ านวนน้อยมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการ MBK Center สว่นใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ
ประมาณร้อยละ 60 คนไทยประมาณร้อยละ 40 บริษัทฯ จึงยงัพิจารณาให้สว่นลดค่าเช่ากบัร้านค้า โดยเฉพาะใน
ส่วนร้านค้าย่อยให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 70 ทัง้นี ้ส่วนลดค่าเช่าจะขึน้อยู่กับประเภทร้านค้าและการเปิด
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ให้บริการ โดยเฉลี่ยแล้วปัจจุบัน MBK Center จะเรียกเก็บค่าเช่าประมาณร้อยละ 45 – 50 ของค่าเช่าปกติ 
นอกจากนี ้ทางบริษัทฯยงัช่วยเหลือผู้ เช่าในส่วนที่บริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าจากผู้ เช่าจ านวน 5 เดือน  แต่จะคืนเงิน
มัดจ าให้กับผู้ เช่า 2 เดือน ส าหรับใช้เป็นการหักช าระค่าเช่าให้กับทางบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คงมีกลุ่มผู้ เช่า
ประมาณร้อยละ15 - 20 ท่ีไม่ประสงค์จะต่อสญัญาเช่ากบัทาง MBK Center โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสินค้าส าหรับ
นกัท่องเที่ยวต่างชาติ  
  บริษัทฯ จะได้ท าการปรับปรุงพืน้ที่ภายในศนูย์การค้าให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้ดี
ขึน้ โดยพยายามปรับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าคนไทย เพื่อให้เข้ามาใช้บริการภายใน
ศนูย์การค้าให้มากขึน้  เช่น การเปิดให้บริการของส านกังานหนงัสือเดินทางชัว่คราว ปทมุวนั ที่ศนูย์การค้า MBK 
Center,  การปรับพืน้ที่การให้บริการบริเวณชัน้ 5, 6 เปลี่ยนเป็นสถาบนักวดวิชา การปรับปรุงพืน้ที่เช่าส าหรับให้
ลูกค้าเช่าพืน้ที่ในการให้บริการ Co-Working Space (พืน้ที่การท างานโดยไม่จ ากัดสงักัด) ส าหรับศูนย์การค้า 
พาราไดซ์ พาร์ค ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนไทยอยู่แล้วจึงไม่กระทบมากนัก โดยช่วงแรกผู้ ใช้บริการลดลงไป
ประมาณร้อยละ 20 ตอนนีล้ดลงประมาณร้อยละ 10 เท่านัน้ สว่นศนูย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์  พืน้ที่สว่นใหญ่
เปิดให้บริการเป็นร้านอาหาร ท าให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก แต่ปัจจบุนักลบัมาสูภ่าวะปกติแล้ว 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 8  พร้อมลงชื่อและชูบตัร
ลงคะแนน 
 

  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน  2  ราย   คิดเป็นจ านวน 
57,801 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  473  ราย  รวมจ านวน  1,242,197,107  หุ้น 
 

มติ    ผลการลงมติในวาระท่ี 8  อนุมัติการเสนอเพ่ิมวงเงนิส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของบริษัทอีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 30,000 ล้าน
บาท 

 

  เห็นด้วย จ านวน    1,206,665,407 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        97.1396 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน      35,530,700      เสียง   คิดเป็นร้อยละ     2.8603 
  งดออกเสียง จ านวน               1,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0001 
  บตัรเสีย จ านวน    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,197,107 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 97.1396 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
  สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  อนุมัติการเสนอเพ่ิมวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 10,000 ล้านบาท  
  ซึ่งจะท าให้วงเงนิรวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 9     พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ 
         บริษัทใน หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25. และ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 30. และ ข้อ 32.  
 

 ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ด าเนินการวาระนี ้
 

        นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทเกี่ยวกบัการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในหมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25. และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 5  ข้อ 30. และข้อ 32.  เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563   รายละเอียด
ปรากฏ ตามหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ หน้าที่ 8 - 11  ดงันี ้  
 
จากเดิม 

 

หมวดที่ 4 กรรมการ 
 

“ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชมุกนัอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ 
 

ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสัง่ให้มีการเรียกประชมุ   โดยสง่หนงัสือนดัประชุมให้กรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม   เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ
บริษัท การนดัประชมุจะกระท าโดยวิธีอ่ืนหรือจะก าหนดวนัประชมุเร็วกว่านัน้ก็ได้ 

     

 กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนัและนดัประชมุภายในสิบสี่วนั  นบัแต่วนัที่ได้รับค าร้องขอนัน้ 

 

หมวดที่ 5  การประชุมผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 30.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด  จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใด 
ก็ได้  แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย  ใน
กรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหุ้น   
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ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าชื่อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้  ภายในสี่
สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม   ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบงัคับฉบบันี ้ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานที่  วัน  เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ  
(ถ้ามี)  และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ก่อนวัน
ประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า
สามวนั 

 

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ 
 ส านกังานสาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
 

เปลี่ยนเป็น 
หมวดที่ 4 กรรมการ 

  

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชมุกนัอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ 
 

ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสัง่ให้มีการเรียกประชุม   ซึ่งอาจก าหนดให้ด าเนินการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้    โดยจะต้องจดัให้ผู้ ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อน
ร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการ
ลงคะแนนลบั      รวมทัง้จดัเก็บข้อมลูจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ร่วมประชุมทกุคนไว้เป็นหลกัฐาน และ
จะต้องกระท าให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายก าหนด 
ทัง้นี ้ข้อก าหนด หลกัเกณฑ์  และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องก าหนด    
 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะสง่หนงัสือนดัประชุมให้
กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของบริษัท    การนัดประชุมจะกระท าโดยวิธีอ่ืนหรือจะก าหนดวันประชุมเร็วกว่านัน้ก็ได้    
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หากการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่
ได้รับมอบหมายอาจส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้  ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกบัการส่งหนงัสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

 กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนัและนดัประชมุภายในสิบสี่วนั  นบัแต่วนัที่ได้รับค าร้องขอนัน้ 

  

หมวดที่ 5  การประชุมผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 30.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากนีใ้ห้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท สามารถด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งอาจก าหนดให้
ด าเนินการประชมุผ่าน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจดัให้ผู้ ร่วมประชมุแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชมุ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้  ทัง้การ
ลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลบั รวมทัง้จดัเก็บข้อมลูจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ร่วมประชมุ
ทกุคนไว้เป็นหลกัฐาน และจะต้องกระท าให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
 

ด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี  ้ข้อก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด    
 

ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น   
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าชื่อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้  ภายในสี่
สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม   ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที่ 
 

คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบงัคบัฉบบันี ้ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานที่  วัน  เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองที่เสนอ
เพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ  
(ถ้ามี)  และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ก่อนวัน
ประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า
สามวนั 

 

 ในกรณีที่การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจสง่หนงัสือ
นดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
เก่ียวกบัการสง่หนงัสือนดัประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

 

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ 
 ส านกังานสาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง” 
 

 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ  ข้อ 25.และ 
หมวดท่ี 5 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 30.  และ ข้อ 32. เพื่อรองรับการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 

   ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็นจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

    เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ 
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง   ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 9   พร้อมลง
ชื่อและชูบตัรลงคะแนน 
 

มติ     ผลกำรลงมติในวำระที่ 9  พิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ  
   ข้อ 25. และหมวดที่ 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 30. และ ข้อ 32. ดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน    1,242,152,907 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9964 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน              44,200   เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0036 
  บตัรเสีย จ านวน     0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,197,107 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
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สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.9964 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำม 
  ในส่ีของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ 
  ให้ แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25. และ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น  
  ข้อ 30.  และ ข้อ 32.   ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 10   อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จาก 
   ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,194,923,000 บาท 
   โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

  ประธานที่ประชุม รายงานที่ประชมุว่าคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
และเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
2,194,923,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั เพิ่มทนุจ านวน 500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา 

หน้าที่ 66 - 68 ดงันี ้
 

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

 คณะกรรมการบริษัทคาดว่า  บริษัทไม่น่ามีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนดังกล่าว  เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจบุนัของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีแนวโน้มที่ดีขึน้ตามล าดบั   
 

 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จากเดิม 1,694,923,000 บาท เป็น  2,194,923,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 
500,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

  ประธานที่ประชุม   ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็น
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเพิ่มทนุหรือไม่ และการขอเพิ่มทนุดงักลา่ว มีแผนจะเรียกช าระเงิน
ภายในปีนีห้รือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 



  - 45 - 

 
นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมดัระวงั (Conservative)  
ทัง้นี ้สาเหตทุี่ต้องขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นไว้  เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินเป็นการป้องกนัปัญหาชะงกัตวั และไม่
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจปกติ  โดยคาดว่า ภายในปีนีย้งัจะไม่มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ   

  อย่างไรก็ตาม การขอมติผู้ ถือหุ้น ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น แบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวนัจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป 
หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใด
จะถึงก่อน มติดงักล่าวก็จะสิน้สดุลง 
  

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตอบค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้ 
                  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการด าเนินธุรกิจหากจะต้องเผชิญกบัปัญหาในชว่งวิกฤตที่สามารถ
คาดการณ์ไว้ลว่งหน้าได้นัน้  การด าเนินการดงักล่าว  จะช่วยท าให้บริษัทฯ สามารถดแูลสภาพคลอ่งทางการเงิน
ได้เป็นอย่างดีด้วยวิธีนี ้ ซึง่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมัน่คง กรณีเกิดเหตกุารณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึน้ 
 

นายธนันท์ เอือ้ศิรินุเคราะห์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้ 
1)  การเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียน ส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นต้องเตรียมความพร้อมในการส ารองเงิน เพื่อใช้

ส าหรับเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นรายย่อยที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จึงอยากให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาในมมุของผู้ ถือหุ้นรายย่อยด้วย 

2)  ขอทราบว่า ปีนีบ้ริษัทฯ มีแนวโน้มจะมีการเพิ่มทนุหรือไม่ 
3)  ศนูย์การค้า เดอะไนน์ ติวานนท์ ที่ก าลงัจะสร้างเป็นคอมมนูิตีม้อลล์ หากสถานการณ์ยงัไม่ดีขึน้  

มีแผนจะชะลอการลงทนุหรือไม่ 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม ดงันี ้
1)  เหตุผลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ขออนุมัติให้เพิ่มทุนล่วงหน้านัน้ เนื่องจากประสบการณ์การ

บริหารงานในอดีต จะเห็นได้ชัดเจนว่า การเตรียมการณ์ล่วงหน้า จะสามารถช่วยให้บริษัทฯ รอดพ้นจากภาวะ
วิกฤตได้  เช่น ช่วงวิกฤติการณ์ต้มย ากุ้ง บมจ. ทุนธนชาต ได้มีการขออนุมติัจากผู้ ถือหุ้นในการเพิ่มทุนไว้เช่นกัน  
ทัง้ที่ขณะขออนุมติัก็ไม่มีความจ าเป็น  แต่เนื่องจากเป็นสถาบนัการเงิน การเพิ่มทุนจะมีขัน้ตอนการขออนุญาต
ออก และเสนอขายหุ้นใช้เวลานาน การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าท าให้ บมจ. ทุนธนาชาต ไม่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ปัจจุบนัยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจน  
โดยในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจการเงินได้หยดุการปล่อยสินเชื่อเงินกู้  เนื่องจากต้องการ
รักษาสภาพคล่องในอนาคต เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประกอบการที่ลดลง และส่งผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือ 
(Credit Rating) ที่ประเมินโดยสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  จึงจ าเป็นต้องขอเพิ่มทุนเตรียมไว้ ทัง้นีห้ากมี
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ความจ าเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทนุ  บมจ. ทนุธนชาต ก็พร้อมจะเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยสนบัสนุนการเพิ่มทนุ  ดงันัน้ 
บริษัทฯ ได้เพียงแตเ่ตรียมความพร้อมไว้ลว่งหน้า  เพื่อรองรับในกรณีที่จ าเป็นเท่านัน้  

2) บริษัทฯ  คาดว่า ภายในปีนีย้งัไม่น่าจะมกีารพิจารณาการเพิ่มทนุดงักลา่ว 
3) ศูนย์การค้า เดอะไนน์ ติวานนท์ ลกัษณะเป็นคอมมูนิตีม้อลล์เล็กๆ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 

350 ล้านบาท  ซึง่ไม่สงูมาก  เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของที่ดินเอง ซึง่การสร้างคอมมนูิตีม้อลล์ดงักลา่ว เป็นการ
สนบัสนุนกบันโยบายบริษัทฯ ที่ต้องการพฒันาที่ดินเปล่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  โดยในช่วงแรกยงั
ไม่สามารถคาดหวงัก าไรได้มากนกั  แต่คาดว่าในอนาคตจะสามารถสร้างก าไรจากการขายพืน้ที่ดงักลา่วได้  
 

นายธนันท์ เอือ้ศิรินุเคราะห์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หากถึงเวลาท่ี

ต้องเพิ่มทุน บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering: RO) หรือจัดสรรให้กับ
ประชาชน (Public Offering: PO) หรือ บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP)  โดยมีล าดบัการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทนุอย่างไร 

2) ในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนโครงสร้างการเพิ่มทนุอย่างไร 
3) จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ท่ีจะจ่ายปันผลให้ไม่น้อยกว่าปีก่อน  แต่เนื่องจาก

ในปีนี ้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปีนีอ้ย่างไร  
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามข้อที่  3 ดงันี ้
  นโยบายการก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นัน้  หากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความ
คาดหมายเกิดขึน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายมาอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับผลประกอบการในปีนี ้ คาดว่าจะได้รับผลกระทบพอสมควร  โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายปันผลต่างๆ รูปแบบอ่ืนประกอบ  เช่น การจ่ายเป็นหุ้นปันผล 
(Stock dividend) ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัดลุยพิจในการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป  
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถามข้อ  1 - 2  ดงันี ้
ค าถามข้อ 1 และ ข้อ 2  จะไปขอชีแ้จงผู้ ถือหุ้นใน วาระท่ี 12 
 

   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่าน
ใดที่ไม่เห็นด้วย  หรือ   งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 10  พร้อมลงชื่อและ
ชบูตัรลงคะแนน 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจ 
   ทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 1,694,923,000 บาท เป็น 2,194,923,000 บาท โดยการ 
   ออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้ 
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  เห็นด้วย จ านวน    1,232,595,307 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.2270 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน        9,599,800    เสียง   คิดเป็นร้อยละ       0.7728 
  งดออกเสียง จ านวน              2,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0002 
  บตัรเสีย จ านวน                       0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,197,107 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.2270  ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
  สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม  
  1,694,923,000 บาท เป็น 2,194,923,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน  
  500,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
  

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้อง  
           กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

 ประธานที่ประชุม   รายงานที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน ดงันี ้ 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน     จ านวน 2,194,923,000 บาท (สองพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบ
สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่น
สามพนับาท) 

 แบ่งออกเป็น จ านวน 2,194,923,000 หุ้น (สองพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบ
สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่น
สามพนัหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  
  โดยแบ่งออกเป็น :     
  หุ้นสามญั  2,194,923,000 หุ้น (สองพนัหนึ่งร้อยเก้าสิบ

สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่น
สามพนัหุ้น) 

  หุ้นบริุมสิทธิ  ---  หุ้น (--)” 
 

       จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา  
 

   ประธานที่ประชุม  ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็นจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
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     เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่าน
ใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 11 พร้อมลงชื่อและชู
บตัรลงคะแนน 
 

มติ   ผลการลงมติในวาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
  บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน    1,241,986,807 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9831 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน           164,100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0132 
  งดออกเสียง จ านวน             46,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0037 
  บตัรเสีย จ านวน              0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
 

  จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,197,107 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

  สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9831   ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจด 
  ทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 12    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
   แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน  500,000,000  หุ้น  มูลค่าหุ้น 
       ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

   ประธานที่ประชุม   รายงานที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 10  เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้
 

  จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 500,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.50 ของทุนช าระแล้ว 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ ถือหุ้ น   ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นใน
อนาคตแต่อย่างใด 
 

  ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วได้ทกุประการ อาทิ วนัก าหนด 
 

   รายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้ น (วันขึน้ XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้ น 
สามญัเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขายระยะเวลาเสนอขาย อตัราการจดัสรร วิธีการจดัสรรและการช าระเงิน
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ค่าหุ้น เป็นต้น  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 
ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ  
และ/หรือค าขอต่างๆ  และ/หรือด าเนินการใดๆ  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่น 
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการ
ช าระเงินของผู้จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว  รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อส านักงาน ก .ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

   ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวันที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน  

 

     จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา  
  

   ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีประเด็นจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนัน้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง   ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 12  พร้อมลงชื่อ
และชูบตัรลงคะแนน 
 

มติ     ผลการลงมติในวาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  เพื่อ 
   รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป(General Mandate)   จ านวนไม่เกิน  
   500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้ 
 

  เห็นด้วย จ านวน    1,232,595,807 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.2271 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน        9,599,300    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.7728 
  งดออกเสียง จ านวน               2,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0002 
  บตัรเสีย จ านวน    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

            จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,242,197,107 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
 

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.2271  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
  บริษัทฯ    เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  
  จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 13   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายเกษม อติสุนทรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 อย่างมาก อีกทัง้ยังมี
มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เช่ารายย่อย  อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการเจรจาขอลดค่าเช่ากบัผู้ให้เช่า MBK 
Center ด้วยหรือไม่  
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
 ผู้ ให้เช่า MBK Center คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (“จุฬาฯ”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าหนงัสือขอลดค่า
เช่าไปก่อนหน้านีแ้ล้ว โดยพืน้ที่ของอาคาร MBK Center แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

• ศูนย์การค้า MBK Center ได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นระยะเวลาประมาณ 2.5 เดือน ตัง้แต่
เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2563 

• โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส ได้รับสว่นลดค่าเช่าประมาณ 3 เดือน ตัง้แต่เดือนมีนาคม – เดือน 
       พฤษภาคม 2563 

• อาคารส านกังาน MBK Tower ไม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่า 

 ทัง้นี ้ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ จะสง่หนงัสือไปขอพิจารณาเพื่อขอลดค่าเช่าเพิ่มเติม แต่ยงัไม่
ทราบผลการพิจารณาดงักลา่ว 
 

นางบุษกร งามพสุธาดล ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1)  ข้อมลูงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จากการเปรียบเทียบสดัส่วนรายได้ และก าไรขัน้ต้น ต่อ

ก าไรสทุธิ  พบว่าสดัส่วนของรายได้และก าไรขัน้ต้น  ลดลงในสดัส่วนไม่มาก  แต่เมื่อเทียบสดัส่วนของลดลงของ
ก าไรสทุธิพบว่า มีอตัราการลดลงค่อนข้างมาก  ดงันัน้ แนวโน้มของผลประกอบการในปี 2563 อาจไม่ดีเท่าที่ควร  
จึงอยากทราบว่ากลุม่ธุรกิจใดบ้างที่ได้รับผลกระทบมากที่สดุ 

2)  ในมุมมองส่วนตัวมีความเห็นว่า ศูนย์การค้า MBK Center เป็นศูนย์การค้าที่ไม่ค่อยมีการ
ปรับปรุงรูปโฉมให้ทนัสมยั เมื่อเทียบกบัศนูย์การค้าอ่ืน  อยากทราบว่าจะมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไร 

3)  หากสถานการณ์ดีขึน้จะด าเนินการปรับปรุงศนูย์การค้า เพื่อสามารถปรับค่าเช่าขึน้หรือไม่  
4)  การเปิดให้บริการของศนูย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ ส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้ ใช้บริการกลุ่ม 

นิสิตจฬุาฯ ที่เข้ามาใช้บริการภายในศนูย์การค้า MBK Center หรือไม่  
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามข้อ 1.  ดงันี ้ 
 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลานาน จนกว่าประเทศจะสามารถเปิดให้ท าการบินเข้า-ออกประเทศได้ตามปกติ  
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ดงันัน้กลุ่มธุรกิจโรงแรม จะมีลกูค้าเข้ามาใช้บริการจ านวนน้อยมาก ประกอบกบัการแข่งขนัที่สงูในอตุสาหกรรม
โรงแรม  อย่างไรก็ตาม ในสว่นของรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจโรงแรมนัน้ เป็นสดัสว่นที่ไม่สงูมากเมื่อเทียบกบัรายได้
ทัง้หมดของกลุม่ธุรกิจ  
 ส าหรับในส่วนของรายได้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า โดยเฉพาะ
ศนูย์การค้า MBK Center ที่ได้รับผลกระทบทางตรง  และส่วนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมคือ การลงทุนในธุรกิจ
ศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้น  โดยด าเนินธุรกิจศูนย์การค้า 
พารากอน และไอคอน สยาม เนื่องจากศูนย์การค้าดังกล่าว มีลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลกัเช่นกัน  

 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ตอบค าถามข้อ 2 - 4 ดงันี ้ 
 ข้อ 2 - 3 เ ร่ืองรูปโฉมไม่ทันสมัยของศูนย์การค้า MBK Center นัน้ บริษัทฯ มีแผนจะปรับปรุง
ศนูย์การค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยท่ีมาใช้บริการมากขึน้ โดยที่ผ่านมา 
ได้ท าการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของภายนอกของอาคารไปบางส่วนแล้ว โดยมีแผนจะปรับปรุงเพิ่มเติมบางส่วน
ภายในศนูย์การค้าใหม่ 
 ข้อ 4  ศนูย์การค้า MBK Center ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนกั จากการเปิดให้บริการศนูย์การค้า 
สามย่านมิตรทาวน์ เนื่องจากการเข้ามาใช้บริการของกลุ่มนิสิตจุฬาฯ นัน้ ทางศูนย์การค้า MBK Center ได้
อ านวยความสะดวก โดยการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky walk) ที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบี ที เอส 
สนามกีฬาแห่งชาติ ไปสิน้สุดถึงบริเวณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ แต่อย่างไรก็ตาม หาก
ต้องการจะไปใช้บริการที่ศนูย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ก็จะต้องเดินผ่านศนูย์การค้า MBK Center ชัน้ 3 ไปยงั
ทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS นอกจากนี ้บริษัทในกลุ่ม เอ็ม บี เค ได้เปิดศูนย์อาหารอยู่ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตร
ทาวน์ด้วยเช่นกนั 
 

นายธนันท์ เอือ้ศิรินุเคราะห์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะเป็นสาเหตทุ าให้หยดุด าเนินโครงการ
หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ริมแม่น า้เจ้าพระยาด้วยหรือไม่ 
 2) การต่อสญัญาของศนูย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ด าเนินการถึงขัน้ตอนไหนแล้ว 
 3) ที่ดิน ซึง่เป็นที่ตัง้ของอาคารพาราไดซ์ เพลส เป็นที่ดินของบริษัทฯ ใช่หรือไม่ 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามข้อ 1  ดงันี ้ 
  โครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้หยุดด าเนินโครงการไว้ชั่วคราว เนื่องจากตาม
แผนงานเดิม กลุม่ธุรกิจต่างๆ และผู้สนบัสนนุทางการเงินในการก่อสร้าง จะสนบัสนนุทางการเงินให้กบัมลูนิธิหอ
ชมเมืองกรุงเทพมหานครก่อสร้างโครงการ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การ
สนบัสนนุทางการเงินดงักลา่วนีถ้กูยกเลิกไป ท าให้โครงการก่อสร้างในขณะนีต้้องระงบัไปก่อน 
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นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถามข้อ 2  ดงันี ้
  ปัจจบุนัสญัญาเช่าศนูย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค จะหมดสญัญาเดือนสิงหาคม ปี 2566 ปัจจบุนัอยู่
ระหว่างเจราจาเพื่อพิจารณาอตัราค่าเช่า โดยคาดว่าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 จะทราบความคืบหน้า  
เพื่อสามารถน ามาชีแ้จงข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นต่อไป 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามข้อ 3  ดงันี ้ 
  ที่ดิน ซึง่เป็นที่ตัง้ของอาคารพาราไดซ์ เพลส เป็นที่ดินที่บริษัทฯ เช่าจากเจ้าของที่ดินเดิม ปัจจุบนั
คงเหลืออายสุญัญาเช่าประมาณ 17 ปี (สญัญาเช่าสิน้สดุปี 2580) 
 

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดท่ีเป็นบวก ซึง่แสดงถึงการบริหารทางการเงินที่ดีอยู่แล้ว หากต้องการหา
กระแสเงินสดเพิ่มเติม ควรออกหุ้นกู้  เพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ซึง่จะท าให้สง่ผลดีต่อบริษัทฯ 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม ดงันี ้
  การออกหุ้นกู้  ซึง่มีอตัราดอกเบีย้ต ่า น่าจะเป็นทางเลือกของบริษัทฯ เพื่อการบริหารสภาพคลอ่งทาง
การเงิน ซึง่เห็นด้วยว่าดีกว่าการออกหุ้นเพิ่มทนุ 
 

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 บริษัทฯ  มีวิธีการลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ในธุรกิจที่ยังพอมีก าไรอย่างไรบ้าง เช่น ธุรกิจ
กอล์ฟ หรือ ธุรกิจโรงแรม มีแผนจะท าเป็นสถานที่พักทางเลือก เพื่อการกักกันแห่งรัฐ  (Alternative State 
Quarantine) หรือไม่อย่างไร 
 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ตอบค าถาม ดงันี ้
 เร่ืองการปรับโรงแรมให้เป็น Alternative State Quarantine ถือว่า เป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนมากกับ
ชุมชนในพืน้ที่ดงักล่าว ส าหรับองค์กรในพืน้ที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (“อบต.”) ก็แสดงความไม่เห็นด้วย 
ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแนวคิดในการวางแผนปรับรูปแบบโรงแรมเป็น เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โดยจะใช้
ประมาณ 80 ห้อง ที่โรงแรมปทมุวนัปร๊ินเซส เพื่อรองรับกลุม่ผู้ใช้บริการที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่  นอกจากนี ้ ยงัมี
การจดัจ าหน่ายข้าวกลอ่ง เพื่อหารายได้เพิ่ม แม้จะไม่ได้ก าไรมากเท่าที่ควร   
 ด้านธุรกิจการเงิน ยงัสามารถด าเนินธุรกิจและขยายไปได้ดี ส่วนธุรกิจกอล์ฟนัน้ ในส่วนของรายได้เร่ิม
มีแนวโน้มที่ดีขึน้ ยกเว้นสนามกอล์ฟที่จงัหวดัภูเก็ต ที่กลุ่มลกูค้าหลกัจะเป็นกลุ่มนกักอล์ฟชาวต่างชาติ จึงท าให้
ได้รับผลกระทบอยู่  อย่างไรก็ตาม ในส่วนสนามกอล์ฟนัน้ ในอนาคตได้วางแผนการท าโครงการร่วมกับสนาม
กอล์ฟอ่ืนๆ   
  
 
 



  - 53 - 

 
 

นายชโลทร ภัทรมนัส ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1) ห้างสรรพสินค้าโตคิวเหลือสญัญาเช่ากบับริษัทฯ อีกก่ีปี 
2) โครงการเดอะไนน์ ติวานนท์ ความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นอย่างไร และมีแผนแล้วเสร็จเมื่อไร 

 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถามข้อ 1 ดงันี ้
 ห้างสรรพสินค้าโตคิวได้ต่ออายุสญัญาเช่าอีก 3 ปี และสามารถต่อสญัญาได้อีก 2 ครัง้ๆละ 3 ปี รวม

ระยะเวลาสญัญาทัง้สิน้ 9 ปี 
 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์  รองประธานกรรมการ ตอบค าถามข้อที่ 2 ดงันี ้
 โครงการเดอะไนน์ ติวานนท์ ความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 20%  โดยมีแผนก่อสร้างแล้ว
เสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564  ปัจจุบนัพืน้ที่บริเวณโดยรอบ เร่ิมมีบ้านพักอาศัยมากขึน้ โดยฝ่ังตรงข้ามมี
โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างคือ เทสโก้ โลตสั  
 

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1) แนวโน้มที่ บริษัทฯ จะกลบัมามีผลประกอบการดีขึน้เหมือนเดิม ต้องใช้เวลานานเท่าไร และมี

แผนจะลงทนุอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
2) ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ถือว่า บริษัทฯได้รับผลกระทบมากท่ีสดุแล้วหรือไม่ และ

สถานะของบริษัทฯ จะสามารถรองรับผลด าเนินงานที่ขาดทนุไปได้อีกนานเท่าไร 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามข้อที่ 1  ดงันี ้ 
  แนวโน้มการฟืน้ตวัของบริษัทฯ คาดว่า น่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี  ทัง้นี ้อาจจะยงัไม่มีการลงทุน
ด้านใดเพิ่มเติม  ยกเว้นการขยายด้านการปล่อยสินเชื่อในธุรกิจการเงินเท่านัน้  โดยอาจต้องชลอการลงทุนไป
จนกว่า จะได้เห็นแนวโน้มความชัดเจนของวัคซีนที่จะสามารถหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นีไ้ด้  
ส่วนเร่ืองการเปิดประเทศ ยังเป็นเร่ืองที่สร้างความกังวลว่า จะส่งผลท าให้เกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 2 หรือไม่  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความสามารถและพยายามดูแลรักษาให้อยู่ระดับเดิม และรักษา
สภาพคลอ่งบริษัทฯ ให้ดีตลอดเวลา  
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถามข้อที่ 2 ดงันี ้
  ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะได้รับผลกระทบจากการปิดให้บริการศูนย์การค้า 
ประมาณ 50 วัน  คิดว่าน่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดแล้ว เว้นแต่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  จะ
กลบัมาระบาดรอบใหม่  โดยบริษัทฯ พยายามหาแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด เพื่อให้รายได้กบั
ค่าใช้จ่ายสมดลุกนั สว่นเงินส ารองจะเก็บไว้ใช้ในเหตกุารณ์ที่จ าเป็นเท่านัน้ 
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ประธานที่ประชุม ตอบค าถามเพิ่มเติม ข้อที่ 2 ดงันี ้ 
  กระแสเงินสด (Cash Flow) บริษัทฯ ยงัเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายและดอกเบีย้ที่เกิดขึน้  แม้สถานการณ์
การด าเนินธุรกิจจะยงัไม่ดีขึน้กว่านี ้ บริษัทฯ ก็ยงัสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  แต่อาจจะเกิดการขาดทุน ในการ
บนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี  เช่น การลดค่าเช่าให้กบัผู้ เช่า โดยจะทยอยรับรู้ตามสญัญา 3 ปี แต่เงินสดที่
เข้ามาจะเห็นว่า ได้รับผลกระทบ สว่นหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดในปี 2565 บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินส าหรับช าระคืนหุ้นกู้
ดังกล่าวแล้ว ส่วนของกระแสเงินสด จะช่วยให้เกิดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างน้อย
ประมาณ 2 ปี ในกรณีที่ธุรกิจยงัไม่ฟืน้ 
 

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้หุ้นของบริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด 
ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก หากแนวโน้มยังไม่ดีขึน้ บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนเงินลงทุนดังกล่าวกลับมา
หมนุเวียนในธุรกิจของบริษัทฯ ได้หรือไม่ 
  2) ห้องพักของโรงแรมจ านวน 80 ห้อง ที่จะใช้ท าเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ได้เร่ิมด าเนินการแล้ว
หรือยงั 
  3)  บริษัทฯ มีแนวโน้มดีขึน้หรือยงั และแนวโน้มในไตรมาสที่ 3 จะเป็นอย่างไร 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม ข้อ 1 - 3 ดงันี ้ 
1) ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึน้ แต่ยังไม่กลับมาปกติ และไม่

สามารถบอกตวัเลขที่กระทบกบับริษัทฯ ที่ชดัเจนได้ โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 47 คิดเป็นมลูค่าการ
ลงทุนประมาณ 3,800 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด เป็นหุ้ นที่ ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้ นอกจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลอ่ืน 
แต่การด าเนินการดงักลา่วไม่ได้อยู่ในนโยบายขององค์กร     
  2) ส าหรับการให้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของธุรกิจโรงแรมนัน้ อยู่ระหว่างด าเนินการทางด้าน
ตลาด 
  3)  แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 มีแนวโน้มดีขึน้เล็กน้อย โดยรายได้ส่วนหนึ่งมาจาก
ธุรกิจกอล์ฟที่คาดว่า จะปรับตวัในทิศทางที่ดีขึน้ 
 

คุณทพิย์วรรณ ตระการวิจิตร ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  จากกระแสข่าวในสงัคมออนไลน์ (Social Media) ได้มีการระบถุึงเร่ือง ความไม่สนใจลกูค้าชาวไทย 
อยากทราบว่า บริษัทมีความเห็นต่อเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม ดงันี ้ 
  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างมาก  โดยได้มีการปรับปรุงพืน้ที่ของ
ศูนย์การค้าบางส่วน  เพื่อเปิดให้บริการเป็นพืน้ที่เช่าส าหรับให้ลูกค้าเช่าพืน้ที่ในการให้บริการ Co-Working 
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Space (พืน้ที่การท างานโดยไม่จ ากัดสงักัด)  การเปิดให้บริการของส านักงานหนังสือเดินทางชัว่คราว ปทุมวัน 
การเปิดให้บริการของสถาบนักวดวิชา  เพื่อดงึดดูผู้ใช้บริการชาวไทย ให้เข้ามาใช้บริการภายในศนูย์การค้า MBK 
Center มากยิ่งขึน้ 
 

   มีผู้ เข้าร่วมประชมุท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ที่ประชมุพิจารณาหรือไม่ครับ   
 

(หากมีตาม พ.ร.บมหาชนจ ากัดจะต้องมีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ 
     จ านวนหุ้นทัง้หมด คือ 564,974,333.33 หุ้น เสนอให้พิจารณา ที่ประชุมจึงจะพิจารณาได้ 

 
    ประธานที่ประชุม  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมอบความไว้วางใจให้  
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ โดยจะรักษาระดับการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ   
 

   ในท้ายท่ีสดุนี ้หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึง
กลา่วปิดประชมุ  
 

ปิดประชุมเวลา  17.05  น. 

 

      ลงชื่อ        ประธานที่ประชุม 

(นายบันเทิง  ตันติวิท) 
 

    ลงชื่อ        เลขานุการท่ีประชุม 

(นายอภชิาติ  กมลธรรม) 
ผู้บันทกึการประชุม 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
 

(F 53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 
 
 ข้าพเจ้า บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  
10/63 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
 

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 
1.1  การลดทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 2,194,923,000 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,694,923,000  บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย จาก
การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 500,000,000 หุ้น    

1.2  การเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,694,923,000 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่  2,262,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามญั จ านวน
567,796,920 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 
การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูค่าที่ตราไว้

(บาท) 
รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 67,796,920 1.00 67,796,920 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั 500,000,000 1.00 500,000,000 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 
จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตาม 

หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่จ านวนไม่เกิน 
67,796,920 หุ้น 

อตัราการจดัสรร: 
25 หุ้นสามญั 
ต่อ 1 ใบส าคญั 

ใบส าคญัแสดง 
สิทธิ MBK-W1 
ไม่คิดมลูค่า 

การใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ

บริษัท 

โปรดด ู
หมายเหต ุ
ด้านลา่ง 
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จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1 
(“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ MBK-W1” 
หรือ “ใบส าคญั
แสดงสิทธิ”) ที่
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น 

 

 แสดงสิทธิ (ใน
การค านวณสิทธิ
ที่จะได้รับจดัสรร
ใบส าคญัแสดง 
สิทธิของผู้ ถือหุ้น
แต่ละรายนัน้ 

หากเกิดเศษจาก
การค านวณตาม
อตัราการจดัสรร 
ให้ปัดเศษนัน้ทิง้) 

(ศนูย์บาท) โดย 
มีราคาใช้สิทธิ 
เท่ากบัราคา 3 

บาท 
 

ตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ MBK-W1 จะ
เป็นไปตามเง่ือนไข

ของการใช้ 
สิทธิทีร่ะบใุน

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท เอ็ม บี เค 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1 (MBK-W1) 

(“ข้อก าหนด สิทธิฯ”) 

 

หมายเหต ุ: 
1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/63 เมื่อวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) จ านวนไม่เกิน  67,796,920 
หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอตัราการจัดสรร
เท่ากับ 25 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในการค านวณสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจัดสรร ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมี
อายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันท่ีได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วยต่อหุ้น
สามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1”) และรายละเอียด
เก่ียวกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  ทัง้นี ้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ปรากฎในสิ่ง
ท่ีส่งมาด้วย 4 

อน่ึง บริษัทจะออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายชื่อในวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date)  ในวนัท่ี 22 ตลุาคม 2563  อย่างไรก็ด ีการก าหนด
สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัการได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ (ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและ 
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รายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 (ข)  ด าเนินการ
และลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  รวมถึงหุ้น
สามญัเพิ่มทุนท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ (ค)  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  ในครัง้นี ้

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/63 เมื่อวนัท่ี 7 ตลุาคม 2563  มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W1  ทัง้นี ้รายละเอียดการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 เป็นไปตามรายละเอียดในหมายเหต ุ1) 

2) การด าเนินการของบริษัท  กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 
ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้ตดัเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ 
 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จดัสรรให้แก ่ ประเภท 

หลกัทรัพย์ 
จ านวนหุ้น ร้อยละของ 

ทนุช าระแล้ว 
หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั ไม่เกิน 500,000,000 29.50 - 

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

ภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป  ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 
 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องจามจรีุ บอลรูม โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มสีิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2563 (Record Date) ในวนัที่ 22 ตลุาคม 2563 

 

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

รวมทัง้การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 

เป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และ การใช้เงนิทุนในส่วนท่ีเพิ่มทุน 
5.1 ลดทนุเพื่อตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
5.2 การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 จ านวนไม่เกิน 67,796,920 หน่วย  เพื่อให้

บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรับขยายกิจการและ/หรือเป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท
ในอนาคต   
 

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง  เพื่อใช้ใน 

การประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิและเป็น

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถน า
เงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิไปด าเนินการต่างๆ 

   นอกจากนีผู้้ถือหุ้นที ่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  MBK-W1 จะมีสิทธิ
เช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัททัง้หมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการ
เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่  เพื่อรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 
 

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวนแตผู่้ใช้

สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นจะมี
สดัสว่นการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 3.85* เม่ือเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จ านวน 67,796,920 หุ้น 
หารด้วย ผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่ 7 ตลุาคม 
2563 จ านวน 1,694,923,000 หุ้น (2) จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้
จ านวน 67,796,920 หุ้น 
 

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

หุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ออกในครัง้นี)้ 
=  67,796,920 / (1,694,923,000 + 67,796,920) 
=  ประมาณร้อยละ  3.85 
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2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวนแต่ผู้ใช้
สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อย
ละ 2.87* บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 12.2 บาทตอ่หุ้นซึง่ค านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (วนัที่ 7 ตลุาคม 2563) 

 

* ค านวณจากราคาตลาด 12.2 บาท ลบราคาตลาดหลงัเสนอขาย 11.85 บาทหารด้วยราคา
ตลาด 12.2 บาท 

 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ  
     x จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ /  
     (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับ 
     ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 
   =  (12.2 x 1,694,923,000) + (3 x 67,796,920)/  
    (1,694,923,000 + 67,796,920) 
    =  11.85 
Price Dilution 
=  ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 
=  (12.2 – 11.85) / 12.2 
=  ประมาณร้อยละ 2.87 

 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 
  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน  จะ

เกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งของก าไรต่อหุ้นโดยสว่นแบ่งของก าไรต่อหุ้นจะลดลง (Earnings per 
Share Dilution) ประมาณร้อยละ 3.39* เม่ือเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยค านวณจากสตูรดงัต่อไปนี ้

 

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

Per Share ก่อนจดัสรร 
=  (1.18 – 1.14) / 1.18 
=  ประมาณร้อยละ 3.39 
*    โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 
**  Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้น

รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

• วนัประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 10/63 7 ตลุาคม 2563 

• วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2563 และได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
MBK-W1 (Record Date) 

22 ตลุาคม 2563 

• วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563    18 พฤศจิกายน 2563 

• วนัจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบยีน และแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับการอนมุตัิ
จากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2563   

• น าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

• การเสนอขายหุ้นแบบมอบอ านาจทัว่ไปให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม  ก าหนดขึน้ภายหลงัจากได้รับการอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2563   

 
 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

 
ลงนาม...................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

      (นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ) 
 

 
 

ลงนาม...................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                   (นายหชัพงศ์ โภคยั) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 
 

สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MBK-W1) 
 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ              : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั 

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

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบชุื่อผู้ ถือ 
และสามารถเปลี่ยนมือได้ 

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

• ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอัตรา
การจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท า
การแทนบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้
พิจารณาก าหนดรายละเอียดการใช้สิท ธิจองซื อ้และ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่จ าเป็นอื่นต่อไป 

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

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

อตัราการใช้สิทธิ                                    : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั                  : 3 บาท 
คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มี
อ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดราคา
ใช้สิทธิและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  
ทัง้นีห้ากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้อง
ไม่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 
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วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ                     : คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณาก าหนด โดยบริษัท
คาดว่าจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 
2563 

ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ   :                      ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, 
พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตลุาคม, 
พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิในกรณีที่วนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลื่อน
ก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการถัดไป ทัง้นี ้บริษัทคาด
ว่าวนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัที่ 15 มกราคม 2564 
ทัง้นี ว้ันครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายจะตรงกับวันที่
ใ บ ส า คัญแสด งสิ ท ธิ  MBK-W1 มี อ า ยุ ค ร บ  ใ น วั น ที่  15 
พฤศจิกายน 2566 (มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ) และในกรณีที่วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุท า
การของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายดังกล่าวเป็นวนัท า
การถดัไป   
คณะกรรมการ หรือหรือกรรมการผู้ มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้ ก าหนดวันครบ
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 

การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ            : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั
ท าการก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจ านง ระหว่างเวลา 9.30 
น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย  
เมื่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 แล้วการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักลา่วไม่สามารถเพิกถอนได้ 

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

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก            : 
การใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วตัถปุระสงค์ของการออกใบส าคญั          : 
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะ 
ได้รับจากการจดัสรรหุ้นสามญัที่ 
ออกใหม่ในครัง้นี ้

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลซึง่
จะมีผลท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียน และ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ 
 

ประโยชน์ทีผู่้ ถือหุ้นจะได้รับจากการ         : 
เพิ่มทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทจะ
สามารถน าเงินทนุที่ได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิไปด าเนินการต่างๆ 
นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
MBK-W1 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัททัง้หมด เช่น 
สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  : 
 

1. หุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  ในครัง้นี ้ จะมี
สิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าของบริษัททุก
ประการ  โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ MBK-W1 จะเร่ิมตัง้แต่วนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วส าหรับ
หุ้นสามญัใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 และนายทะเบียน
ของบริษัทได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออก  เนื่องจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 
นัน้แล้ว 
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2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้ นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม  มี
รายละเอียดดงันี ้

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวนแตผู่้ใช้

สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นจะมี
สดัสว่นการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 3.85* เม่ือเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จ านวน 67,796,920 หุ้น 
หารด้วย ผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที่ 10 มนีาคม 
2563 จ านวน 1,694,923,000 หุ้น (2)จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้
จ านวน 67,796,920 หุ้น 

 

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

หุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ออกในครัง้นี)้ 
=  67,796,920 / (1,694,923,000 + 67,796,920) 
=  ประมาณร้อยละ  3.85 

 

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวนแต่
ผู้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลง
ร้อยละ 2.87* บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 12.2 บาทต่อหุ้นซึง่ค านวณจากราคาปิดถวัเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั15 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (วนัที่ 7 ตลุาคม 
2563) 

 

* ค านวณจากราคาตลาด 12.2 บาท ลบราคาตลาดหลงัเสนอขาย 11.85 บาทหารด้วยราคา
ตลาด 12.2 บาท 

 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ  
     x จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ /  
     (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับ 
     ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี)้ 
   =  (12.2 x 1,694,923,000) + (3 x 67,796,920)/  
    (1,694,923,000 + 67,796,920) 
    =  11.85 
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Price Dilution 
=  ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย / ราคาตลาด 
=  (12.2 – 11.85) / 12.2 
=  ประมาณร้อยละ 2.87 

 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 
  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน  จะ

เกิดผลกระทบต่อสว่นแบ่งของก าไรต่อหุ้นโดยสว่นแบ่งของก าไรต่อหุ้นจะลดลง (Earnings per 
Share Dilution) ประมาณร้อยละ 3.39* เม่ือเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยค านวณจากสตูรดงัต่อไปนี ้

 

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

Per Share ก่อนจดัสรร 
=  (1.18–1.14) / 1.18 
=  ประมาณร้อยละ 3.39 
*    โดย Earnings Per Share ก่อนจดัสรร = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 
**  Earnings Per Share หลงัจดัสรร = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้น

รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี)้ 
 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ : 
 ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W1 ใน
กรณีที่มีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
 1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้
ออกแล้วของบริษัท 
 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคล
ในวงจ ากัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ค านวณได้ต ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท  
 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่ว ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  
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 4. เม่ือบริษัท จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ 
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ด้อยไปกว่าเดิม 
 ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ MBK-W1 
 

เงื่อนไขอื่นๆ : 

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ  

(ก) ก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1  

(ข)  ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร และหลกัฐาน
ดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  MBK-W1 และการน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1  รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-
W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

(ค) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ MBK-W1 ในครัง้นี ้
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 การมอบฉันทะและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 

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

 

การมอบฉันทะ 
 บุคคลธรรมดา 

 (1) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน  
และลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

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

 

 นิติบุคคลไทย 
 (1) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน  

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

ลำยมือชื่อของนิติบคุคล 
 (3)  เมื่อลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร  หรือ  

หนงัสือเดินทำง  (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ) 
 

    นิติบุคคลต่างด้าว 
(1) หนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลนัน้อำจจะเป็นเอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่ นิติบุคคล

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

(2) เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วยและให้
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

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

 
1. ชื่อ-นามสกุล   นายประชา   ใจดี 
 ต าแหน่งในบริษัท  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                  และกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำ 
                  ค่ำตอบแทน 
 อายุ   65  ปี   
 อยู่บ้านเลขท่ี          173/11  หมู่ที่ 3  แขวงคลองสำมประเวศ  
               เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร           

                 รหสัไปรษณีย์ 10520 
 

 
 

 
2. ชื่อ-นามสกุล  นายสุวิชญ  โรจนวานิชย์  
 ต าแหน่งในบริษัท                     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
 อายุ    62 ปี   
 อยู่บ้านเลขท่ี                              249/1 ซอยสขุมุวิท 49  
    แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ    
    กรุงเทพมหำนคร   
    รหสัไปรษณีย์ 10110 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

โต๊ะลงทะเบียน  (เร่ิมเวลำ 12.30 นำฬิกำ) 

แสดงเอกสำรส่วนบคุคล/หนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้น บมจ.เอ็ม บี เค/ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ประธำนกล่ำวสรุปผลลงคะแนนต่อที่ประชมุ 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้ำห้องประชมุ 

ประธำนเปิดประชมุ เวลำ 14.00 นำฬิกำ 

ประธำนเสนอวำระกำรประชมุตำมล ำดบั 

กำรลงคะแนนเป็นแบบเปิดเผย 
กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวำระนัน้ๆ
ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนนส่งให้เจ้ำหน้ำท่ี  

รวมผลลงคะแนน 
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ข้อบังคับในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ของ  

บริษัท เอ็ม บี  เค จ ากัด (มหาชน)   
 

หมวดท่ี 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วัน
สิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนีใ้ห้เรียกว่าการประชุม
วิสามญั 

 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 
 

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

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

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

 

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

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

 

 ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  คณะกรรมการอาจส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ทัง้นี  ้
หลกัเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกบัการสง่หนงัสือนดัประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

 

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ 
 ส านกังานสาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง” 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

ข้อ 37. การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน  และไม่ว่า
การออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธีใด  ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ   

             เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้  ในกรณีปกติให้ถือคะแนน
เสียงข้างมาก  ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด  แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

            ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ที่ประชมุจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนน
ได้โดยไม่มีข้อห้าม 
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