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

ณ ห้องจามจุรี ชัน้ M  โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส 
เลขที่ 444  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 

 นายบันเทงิ  ตันติวิท  ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ 
 

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

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

จ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,213,799,217 หุ้น   
 

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

  ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายสเุวทย์  ธีรวชิรกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
แนะน ากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
 

   นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
10 ท่าน ดังนี ้
 

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

10. นายอติพล     ตนัติวิท   กรรมการ 
 

  กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการทัง้หมดเท่ากบั 100 %  
  
  มีผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย  6  ท่าน  ดังนี ้
 

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

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

   ก่อนเร่ิมประชมุขอให้ นายอภชิาติ  กมลธรรม เป็นผู้ชีแ้จงวิธีการประชมุและการลงมติ ดงันี ้
 

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

 2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ ถือหุ้นซกัถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนน
เสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ ดงันี ้
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 (1)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  ลงมติในบตัร
ลงคะแนนที่ได้รับส าหรับวาระนัน้ และชมูือขึน้  เจ้าหน้าที่จะไปรับบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น 

  (2)  ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่
ต้องชูมือขึน้  โดยจะขอถือว่าผู้ ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจ านวนเสียง  

 

3. บัตรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ  จะเป็นบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น  เท่ากับ 

1 เสียง   มีจ านวน 10 บัตร    
 

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

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

 

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

ประธานที่ประชุม เร่ิมด าเนินการประชมุตามวาระต่างๆ ดงันี ้
 

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 

   ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ซึง่จดัท าขึน้เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2563 
 

   โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 9 - 55 
 

   ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปทีละหน้า และหากผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย 
 

   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการ
ประชมุ 
 

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

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

 

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

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

สรุป   ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
    

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

 

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

รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

    

  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.   เพื่อให้ 
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

  ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า  มีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็น
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

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

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

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

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

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

 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  
 โดยแบ่ง

ออกเป็น 
    

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

 หุ้นบริุมสิทธิ  ---  หุ้น (--)” 
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           จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,247,994,863 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
 

สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
 บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

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

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

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

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
และสามารถเปลี่ยนมือได้ 

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

• ในการค านวณสิทธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้
ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอัตรา
การจดัสรร ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

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

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



- 8 - 
 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ                      : 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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

อตัราการใช้สิทธิ                                      : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั                    : 3 บาท 
คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอ านาจ
กระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดราคาใช้สิทธิ
และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  
ทัง้นีห้ากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้อง
ไม่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 

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

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

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

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

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก             : 
การใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ MBK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วตัถปุระสงค์ของการออกใบส าคญั           : 
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะ 
ได้รับจากการจดัสรรหุ้นสามญัที่ 
ออกใหม่ในครัง้นี ้

เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลซึง่จะ
มีผลท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมนุเวียน และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการ          : 
เพิ่มทนุ 

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

 

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

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

  นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ 
 

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

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม ดงันี ้
  1.  ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการ
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น  (Record Date) นัน้  สามารถด าเนินการได้สองวิธี  คือการ
ก าหนดวนัให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหุ้นภายในครัง้เดียวกนั  หรือสามารถก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date) อีกครัง้ภายหลังจากมีมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้  ส าหรับกรณี
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยท าให้กระบวนการออกและ
จดัสรร MBK-W1 มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการรายงานข่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ผู้
ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาการซือ้ขายหุ้นลว่งหน้านานพอสมควร  
 2.  การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ในอัตราส่วน 25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  หากเกิดเศษจากการค านวณจะถูกปัดทิง้  โดยเศษที่ปัดทิง้นัน้มีจ านวนผู้ ถือหุ้นน้อยมาก  
เนื่องจากผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่จะถือหุ้นหลกัร้อย หากหารด้วย 25 จะท าให้จ านวนหุ้นลงตัวพอดี   
 



- 11 - 
 

 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถามเพิ่มเติมข้อที่ 1 ดงันี ้
 ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 10/63 เร่ืองการก าหนดวัน
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 การเพิ่มทุน การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ พร้อม
ก าหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date)  ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นัน้  ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลา
ในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว  เพื่อซือ้หรือขายหุ้นประมาณ 2 สปัดาห์ 
 

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

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

 

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

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

   มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

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

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

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

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

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  เพื่อรองรับการใช้  สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ MBK-W1 ดังนี ้
 

 

 ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

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

ละ 1 บาท  โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

 

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

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

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

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

  

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

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง 
 กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   
 

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

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

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

 มลูค่าหุ้นละ   1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น      

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

 หุ้นบริุมสิทธิ   ---  หุ้น (--)” 
 
   

  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อ 
ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
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 ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

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

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

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

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

 จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 1,254,102,086 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
สรุป  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
  บริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

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

  ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้ นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  ด าเนินการวาระนีแ้ทน 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้ นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  ด าเนินการวาระนีแ้ทน 
 

     นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  ชี แ้จงว่า  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 6   
เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  จ านวนไม่เกิน  500,000,000  หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้
 

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 500,000,000  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.50 ของทุน
ช าระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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  ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจดัสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ทุกประการ อาทิ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ ได้รับสิทธิการจดัสรรหุ้น (วนั
ขึน้ XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย 
อตัราการจดัสรร วิธีการจดัสรรและการช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย 
การจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      
กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผู้จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว  รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

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

  ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

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

  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น                  
5,000 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  467 ราย  รวมจ านวนหุ้น  1,254,107,092 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ผลการลงมติในวาระที่  9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ   เพื่อ 
   รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป(General Mandate) จ านวนไม่เกิน  
   500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของ 
   จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 
 

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



- 19 - 
 

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

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

วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

  ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชมุว่า เนื่องจากไม่มีเร่ืองอื่นๆ ต้องพิจารณา  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้น
ท่านใดมีข้อซกัถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

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

ทัง้ในช่วงที่มีการสั่งปิดศูนย์การค้าจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากในช่วงนีช้าวต่างชาติยังไม่สามารถกลับเข้ามา
ท่องเที่ยวได้ตามปกติ ดงันัน้ ธุรกิจศนูย์การค้าของ MBK ได้รับผลกระทบต่อรายได้มากน้อยอย่างไร  

 

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

 หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
EBITDA - ตามส่วนงานธุรกิจ 
                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
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EBIT - ตามส่วนงานธุรกิจ     
                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 

จากผลการด าเนินงานดงักลา่ว  กลุม่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบได้แก่ 
 

 ธุรกิจศนูย์การค้า  ได้รับผลกระทบพอสมควรจากการถูกสัง่ปิดศูนย์การค้า ท าให้ตวัเลขก าไรลดลง
ไปประมาณ 766 ล้านบาท โดยเฉพาะ MBK Center  ซึ่งผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ  ท่ียังไม่สามารถ
เข้าประเทศได้  ดงันัน้ จึงสง่ผลให้ MBK Center  ได้รับผลกระทบค่อนข้างสงูมาก  
 ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว   เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศ  
โดยเฉพาะโรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส  ที่ส่วนใหญ่ผู้ ใช้บริการจะเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ส่วนโรงแรมที่ตัง้อยู่
ในจงัหวดัภเูก็ต ก็ยงัพอมีรายได้บ้างแต่ยงัไม่สามารถกลบัมาได้เหมือนเดิม   
  ธุรกิจกอล์ฟ   ในจงัหวดัภเูก็ตยงัไม่ค่อยมีลกูค้า สนามกอล์ฟท่ีจงัหวดัปทมุธานี  ถกูกระทบจาก 
ประกาศสัง่ปิดไปเช่นกนั ตอนนีเ้ปิดบริการแล้วแต่ยงัไม่กลบัมาเหมือนปกติ รายได้ลดลงไปประมาณ 10% 
  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจข้าวมาบุญครองยงัไม่ได้รับผลกระทบมากนกั แต่ส าหรับธุรกิจศนูย์อาหารจะ
ได้รับผลกระทบจากการสัง่ปิดให้ด าเนินกิจการในช่วง COVID-19 เช่นกนั 
  ธุรกิจการเงิน  การให้บริการด้านสินเชื่อ ยังคงมีผลการด าเนินงานที่มีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายการเติบโตได้เพิ่มขึน้อีกในอนาคต  
  ส่วนของบริษัทฯ ได้พยายามหาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในส่วนของ
พนักงานด้วย  ท าให้สามารถลดรายจ่ายได้สูงถึงประมาณ 240 กว่าล้านบาท ด้านสาธารณูปโภคประหยัดได้
ประมาณ 70 ล้านบาท ค่าโฆษณาทัง้กลุ่มบริษัทฯ ประหยัดได้ประมาณ 600 กว่าล้านบาท  นอกจากนี  ้
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ได้พิจารณาปรับลดค่าเช่าให้กบั MBK ไปประมาณ 196 ล้านบาท และในไตรมาสท่ี 3 
ก็ปรับลดให้อีกประมาณ 137 ล้านบาท   
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คุณนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 จากกรณีที่ห้างสรรพสินค้าโตคิวแจ้งยกเลิกการเช่าพืน้ที่ของศนูย์การค้า MBK Center นัน้ อยาก
ทราบว่า บริษัทมีแผนจะด าเนินการอย่างไร และมีผู้ เช่ารายใหม่จะเข้ามาทดแทนหรือไม่ 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  ห้างสรรพสินค้าโตคิว ได้แจ้งยกเลิกการเช่าก่อนสญัญาเช่าที่ต่ออายคุรบก าหนด  และตามสญัญา
เช่าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนสัญญาเช่าสิน้สุด 1 ปี  โดยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จนถึง
เหตกุารณ์การชุมนุมทางการเมืองเข้ามากระทบ  ท าให้ตดัสินใจบอกเลิกสญัญา  ในเบือ้งต้นบริษัทฯ จะเข้ามา
ดแูลพืน้ที่ดงักลา่ว  เพื่อให้เปิดด าเนินการต่อไป รวมถึงวางแผนจะพฒันาปรับปรุงศนูย์การค้า MBK Center ใหม่ 
เพราะที่ผ่านมา ศนูย์การค้า MBK Center  เน้นการพึ่งพานกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้น้อยลง  โดยบริษัทฯ วาง
แผนการปรับปรุงพืน้ที่ภายในศนูย์การค้าให้เหมาะกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้ โดยพยายามปรับสินค้า
และบริการ เพื่อตอบสนองกลุ่มลกูค้าคนไทยให้มากยิ่งขึน้  และยงัสามารถรองรับกลุ่มนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ด้วย 
คุณนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2563 สงูกว่าไตรมาส 2 แต่ท าไมก าไรจึงกลบัลดลงมากกว่า 
 

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

นายนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัท มกีารวางแผนด าเนินธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้ 
 คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ เพียงแต่ในช่วงนีย้ังไม่มีแผนด าเนินการ
เก่ียวกบัธุรกิจใหม่ 
 

นายนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
  กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะกลบัมาใช้บริการได้เหมือนเดิมคาดว่าประมาณเมื่อไร 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้ 
ในภาพรวมคาดว่า น่าจะกลบัมาเหมือนเดิมประมาณปี 2565 เพราะถึงแม้จะมีวคัซีนป้องกนัการ

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

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

นายก้อนทอง นนทรีย์วีระชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 1. ศนูย์การค้า MBK Center ปัจจุบนัมีอตัราการเช่าพืน้ที่ก่ีเปอร์เซ็นต์  เนื่องจากพบว่ามีพืน้ที่เช่า
ว่างอยู่จ านวนมาก 
  2. กรณีห้างสรรพสินค้าโตคิว ท่ีประกาศจะปิดกิจการในเดือนมกราคม 2564  นัน้  อยากทราบว่า
ห้างสรรพสินค้าดงักล่าว จะถกูปิดไปเลย หรือมีการหาผู้ เช่าอ่ืนมาแทนได้  
  3. การเปิดให้บริการของสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ (Siam Premium Outlets Bangkok) 
ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 นัน้  ไม่ทราบว่าได้รับผลกระทบมากน้อยอย่างไรบ้าง 
 4. สญัญาเช่าพืน้ที่ของศนูย์การค้า MBK Center กบัทางส านกังานจดัการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จะครบก าหนดสญัญาเช่าเมื่อใด 

 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  1. พืน้ที่เช่าภายในศนูย์การค้า MBK Center ปัจจบุนัมอีตัราการเช่าพืน้ที่ประมาณ 82% ของพืน้ที่
ทัง้หมด และมีการปิดปรับปรุงพืน้ที่การให้บริการบริเวณชัน้ 5 และ 6 เพื่อปรับเปลี่ยนพืน้ที่เช่าส าหรับให้ลกูค้าเช่า
พืน้ที่ในการให้บริการ Co-Working Space (พืน้ที่การท างานโดยไม่จ ากดัสงักดั)  ปรับพืน้ที่สว่นใหญ่เป็นสถาบนั
กวดวิชา โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม 2564   และปัจจุบนั MBK Center ได้มี
การปรับลดราคาค่าเช่าลงเฉลี่ยประมาณ 50%  โดยส านกังานจดัการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ลด
อตัราการจดัเก็บค่าเช่าให้ประมาณ 40-50% เช่นกนั 
 2. ส าหรับแนวทางการบริหารพืน้ที่เช่าในส่วนของห้างสรรพสินค้าโตคิวเบือ้งต้นนัน้   ทางบริษัทได้
วางแผนจะเข้าไปบริหารจดัการพืน้ที่  เพื่อเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจะไม่ปลอ่ยให้เป็นพืน้ที่ว่าง 
 3. การเปิดให้บริการของ สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ในช่วง 2 เดือนแรกนัน้  ได้รับผลตอบ
รับดีกว่าที่คาดการณ์ไว้  เนื่องจากในช่วงดงักล่าวมีการปิดประเทศ  ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้  
ส่งผลให้มีผู้ ใช้บริการจ านวนมากพอสมควร  แต่ในช่วงเดือนที่ 3 และ 4 พบว่ามีจ านวนผู้ ใช้บริการลดลงกว่าที่
ประมาณการณ์ไว้ 
 4. สัญญาเช่าศูนย์การค้า MBK Center กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คงเหลือสัญญา
ประมาณ 13 ปี  โดยจะหมดสญัญาในปี 2576 
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นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
1. รายได้จากค่าเช่าพืน้ที่ของห้างสรรพสินค้าโตคิว มีมลูค่าประมาณเท่าใด 
2.  ธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ในปัจจุบนัพบว่ามีบริษัทหลายแห่งเร่ิมพยายามเข้ามาแข่งขัน 

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

 

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

ว่า MBK สามารถเข้าไปบริหารจดัการต่อได้ 
2. ส าหรับธุรกิจสินเชื่อรถจกัรยานยนต์  บริษัทฯ มีนโยบายเปิดให้บริการในพืน้ที่ ที่บริษัทฯ มีความ

เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ การคัดกรองสินเชื่อที่มีคุณภาพ และสามารถควบคุมติดตามหนีเ้สียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

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

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

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

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

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

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถาม ดงันี ้
  ธุรกิจศนูย์การค้าของบริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั ในสว่นของ ศนูย์การค้า สยามพารากอน สยาม
เซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอร่ี ในภาพรวมศูนย์การค้าในเมืองทัง้หมดถูกกระทบไปมากพอสมควร เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19  ที่ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงมาก  แต่ยังไม่ถูกกระทบหนักมาก
เท่ากบัศนูย์การค้า MBK Center  ส่วนไอคอนสยาม ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  โดยในส่วนของศูนย์การค้าที่อยู่
ชานเมือง ได้แก่ ศนูย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จะได้รับผลกระทบในช่วงที่รัฐบาลประกาศสัง่
ปิดศนูย์การค้าเท่านัน้ แต่เมื่อเปิดให้บริการก็มีผู้ใช้บริการกลบัมาใช้บริการใกล้เคียงกบัภาวะปกติ 
 

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้
 1. ตามที่ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ก่อน ทางผู้บริหารมีแจ้งว่าส่วนหนึ่งของโรงแรม
จะจดัท าเป็นอพาร์ทเม้นท์  เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม อยากทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง  
 2. จ านวนห้องพักที่เหลืออยู่ของทางโรงแรม คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาว่าจะน าเข้า
ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกนั หรือไม่ 
 3. กลุ่มธุรกิจโรงแรม มีแผนจะท าเป็นสถานที่พักทางเลือก เพื่อการกักกันแห่งรัฐ (Alternative 
State Quarantine) หรือไม่ 
 4. รายได้จากธุรกิจประมลูรถยนต์พิจารณาแล้วไม่ค่อยเติบโต แต่ที่บริษัทอ่ืนๆ กลบัดเูติบโตมาก 
อยากทราบว่ามาจากสาเหตใุด 

 5. การลดค่าเช่าให้กับผู้ เช่าศูนย์การค้า MBK Center จะยังคงลดให้ผู้ เช่าคร่ึงหน่ึงจนถึงสิน้ปี
หรือไม่ หรือได้มีการปรับขึน้ค่าเช่าแล้ว 
 6. สญัญาเช่าพืน้ที่ของห้างสรรพสินค้าโตคิว บริษัทฯ จะยืดเวลาให้ห้างสรรพสินค้าโตคิวอยู่ต่อ
หรือไม่ อย่างไร และประเด็นที่ทางห้างสรรพสินค้าโตคิว  ยกเลิกสญัญาเช่าโดยการบอกเลิกสญัญาเช่าก่อนเวลา 
1 ปีนัน้ มีแผนด าเนินการปรับหรือไม่อย่างไรบ้าง 
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นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตอบค าถาม ดงันี ้ 

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

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

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการปรับโรงแรมให้เป็น Alternative State Quarantine 
เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับลูกค้าเดิมที่พักอยู่ผนวกกับสถานที่ตัง้ของโรงแรมอยู่บริเวณศูนย์การค้าจึงไม่
เหมาะสม นอกจากนีส้ าหรับโรงแรมในพืน้ที่ต่างจงัหวดัอาจยงัเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนมากกบัชุมชนในพืน้ที่ และ
องค์กรในพืน้ที่ เช่น องค์การบริหารสว่นต าบล (“อบต.”) ก็แสดงความไม่เห็นด้วย 
 

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบค าถามดงันี ้
4. ธุรกิจประมูลรถของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึน้จากเดิมมาก  โดยภาพรวมของธุรกิจยัง

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

 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามท่ี 6  ดงันี ้
            สว่นของห้างสรรพสินค้าโตคิว ได้มีการเจรจาเร่ืองยดึเงินค่ามดัจ า และรายรายละเอียดเร่ืองอื่นๆ 
ร่วมด้วย ซึง่บริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบดงักลา่วบ้าง แต่อย่างไรก็ตามในระยะหลงัห้างสรรพสินค้าโตคิว  อาจไม่ใช้
ไฮไลท์หลกัในการดงึดดูผู้ใช้บริการทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดงันัน้ จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปรับ 
ปรุงพืน้ที่ดงักลา่วนีใ้ห้ดีขึน้ 
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นางสาวพจนรินทร์ แก้วมณี ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้

 ตารางงบก าไรขาดทนุ ในสว่นของธุรกิจอาหารมีผลประกอบการค่อนข้างดี ดงันัน้ บริษัทฯ น่าจะ
สามารถมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านอาหารเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ ปัจจบุนัมีการันตีร้านอาหารโดยมิชลินสตาร์ เพื่อ
ดงึดดูนกัท่องเที่ยว หรือกลุม่ผู้ใช้บริการอ่ืนๆ เข้ามา  เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ทัว่โลกยอมรับจะเป็นไปได้มากน้อย
อย่างไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างก าไรมากขึน้ 

 

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

นายศิริชัย ธนลาภเจริญ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
  สญัญาเช่าศนูย์การค้า MBK Center กบัทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อยากทราบว่าหลงัจาก 13 ปี
ไปแล้ว จะมีการต่อสญัญากนัหรือไม่ และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต รวมถึงมีความเสี่ยงในการต่อสญัญาเช่า
มากน้อยอย่างไร 
 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถาม  ดงันี ้
 ตอนนีย้ังไม่ได้วางอยู่ในแผนธุรกิจว่า จะมีการต่อสัญญากับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาอีกนานพอสมควร ซึง่มโีอกาสที่จะต่อสญัญาค่อนข้างสงู ซึง่ทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ไม่น่าจะเข้ามาบริหารงานเอง  โดยสญัญาเช่าใหม่นีไ้ม่ได้ระบุว่าจะต้องมีการเจรจากันก่อน เหมือนสญัญาเช่า
ฉบบัแรก ซึง่อาจจะท าการเปิดประมลูราคา  โดยทาง MBK น่าจะมีความได้เปรียบในการแข่งขนัการประมลูนี ้ 
 

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

 ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมอบความไว้วางใจให้  
คณะกรรมการบริษัทฯในการด าเนินธุรกิจ    
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   ในท้ายที่สดุนี ้หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม   หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานที่ประชมุ จึง
กลา่วปิดประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา  15.34  น. 

 

 

      ลงชื่อ         ประธานที่ประชุม 
(นายบันเทิง  ตันติวิท) 

 

    ลงชื่อ         เลขานุการท่ีประชุม 
  (นายอภชิาติ  กมลธรรม) 

          ผู้บันทกึการประชุม 


