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ที่ สก 010/2562  

20 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2561 
 2. รายงานประจ าปี 2561 และงบการเงินประจ าปี 2561 ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทนุเบด็เสร็จประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 3.   รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้ 
 4. นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 
 5.  รายละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 และข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี 

6.    รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 

 7.    แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 8.    รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย 
 9. ข้อควรปฏิบตัิส าหรับการลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามา

แสดงในวนัประชมุ รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10.   ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น (ข้อบงัคบัของบริษัทฉบบัสมบรูณ์มีเผยแพร่ใน  

www.mk.co.th ) 
 11.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
 12. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุ 
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 
 14.  แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึง่พิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องน ามาในวนัประชมุ) 

           ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ได้มมีตใิห้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที ่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์พลาซา่ กรุงเทพ 

ลมุพินี พาร์ค เลขท่ี 952 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2561 จัดขึน้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้
ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่
ประกาศก าหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

http://www.mk.co.th/
http://www.mk.co.th/
http://www.mk.co.th/
http://www.mk.co.th/
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 
2561 เมื่อวันที่  24 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง                    
ถกูต้องแล้ว 

การลงมติ   การรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2561 จะต้องได้รับการรับรองจาก  
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2   พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงาน
  ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษัทได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ              
ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดใน                   
สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี
ที่ผา่นมาและรายงานประจ าปี 2561 

การลงมติ   การรับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผา่นมาและรายงานประจ าปี 2561 
จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2561 สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอก
แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  13 และส่งมาที่ส านักกรรมการ ชัน้ 6 อาคารมั่นคงเคหะการ                  
เลขที่  719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 หรือโทรสาร                       
02 2166666 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการ                 
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 โดยมี
รายละเอียดในสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมในครัง้นี ้โดยมี
สรุปสาระส าคญัดงันี ้

รายการ ปี 2560 ปี 2561 

 สนิทรัพย์รวม 14,179,834,997 บาท 15,726,766,030 บาท 

 หนีส้นิรวม 7,511,948,099 บาท 9,080,745,444 บาท 
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 

 รายได้รวม 3,264,365,451 บาท 4,713,137,940 บาท 

 ก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัท   233,250,816 บาท 305,924,724 บาท 

 ก าไรตอ่หุ้น                  0.24 บาท              0.31 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บริษัทประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

การลงมติ  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 จะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14  และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด              
เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ                
ในครัง้นีร้วม 4 คน คือ 

1. นายสเุทพ       วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
    2. นายอฏัฐ์ ทองใหญ่  อศัวานนัท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

    3. นายศกัดิ์ศรี       พฤฒิธรรมกลู กรรมการ (ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอช่ือ 
     ให้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก) 

    4. นายฟิลปิวีระ       บนุนาค กรรมการซึง่ได้ลาออกไปในระหวา่งวาระตัง้แตว่นัท่ี 1  
   พฤศจิกายน 2560 และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ให้สงวนต าแหน่ง

กรรมการดงักลา่วไว้      
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเสนอช่ือ

บคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
บริษัทก าหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและ
ช่ือผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมนายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
จึงถือวา่เป็นกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้งดออกเสียง) ได้พิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ อนัได้แก่ 
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ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง                   
ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี ้

   (1) ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 คน 

(2) เลือกตัง้ให้นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทใหมอ่ีกวาระหนึง่ 

(3) เลือกตัง้ให้นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
ของบริษัทใหมอ่ีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัท และในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึ่งไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีได้พิจารณาคณุสมบตัิในด้านตา่ง ๆ อนัได้แก่ ความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาของกรรมการแล้ว เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม
เห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี ้

   (1) ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 คน 

(2) เลือกตัง้ให้นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทใหมอ่ีกวาระหนึง่ 

(3) เลือกตัง้ให้นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
ของบริษัทใหมอ่ีกวาระหนึง่  

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ ข้อมูลการถือหุ้ น
สามญัในบริษัท ข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ 
รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ นิยามกรรมการอิสระ และขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 และ 4  

การลงมติ  การก าหนดจ านวนกรรมการและการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระจะต้อง
ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบ าเหน็จกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการก าหนด
คา่ตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  3) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่บ ริษัทจดทะเบียนในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ที่อยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอให้มีการปรับเพิ่มอตัราค่าเบีย้ประชุม ซึง่ไม่ได้มีการ
ปรับเพิ่มมาตัง้แต่ปี 2553 โดยขอให้ที่ประชุมถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 และเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ส าหรับคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เฉพาะ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยเป็นการจ่ายคา่เบีย้ประชมุในอตัราคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

1.1 ประธาน   25,000 บาทตอ่ครัง้ ( เดิม 15,000 บาท ) 

1.2 กรรมการทา่นละ 15,000 บาทตอ่ครัง้ ( เดิม 10,000 บาท ) 
(2) เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อตัราเดียวกับปี 2560)  

โดยค านวณตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2561 ของกรรมการ                    
แตล่ะทา่นรวมทัง้สิน้ 11 ทา่นรวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน 2,422,800 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และ                 
เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 ดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ส าหรับคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เฉพาะ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยเป็นการจ่ายคา่เบีย้ประชมุในอตัราคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้
1.1 ประธาน   25,000 บาทตอ่ครัง้  
1.2 กรรมการทา่นละ 15,000 บาทตอ่ครัง้  

(2) เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 ในอตัรา 235,000  บาทตอ่คน โดยค านวณตามระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2561 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทัง้สิน้ 11 ท่าน 
รวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน 2,422,800 บาท 

การลงมติ   การอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบ าเหน็จกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ                 
จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 6    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้                  
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จนัทร์หวา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9052 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562  และก าหนด
คา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,550,000 บาท  

  ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และไม่ได้มีความสมัพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ ให้นางสาววิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก  ผู้ สอบบัญชี 
รับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
9052  จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562  
และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,550,000 บาท รายละเอียด
เก่ียวกบัผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 และข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 

การลงมติ   การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 37. ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส า รองนีจ้ะมีจ านวน         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้จดัสรรเงินก าไรสทุธิไว้เป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรไมจ่ดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมอีก 

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ขึน้ไปของก าไรสุทธิในแต่ละปี 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่า บริษัทควรที่จะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายจากก าไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอตัรา              
ร้อยละ 30) ในอัตราหุ้ นละ 0.111112 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 110,224,235.09 บาท                   
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก าหนดไว้ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 มีดงันี ้
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(1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนประมาณ 99,201,018 หุ้น ในอตัรา 10 หุ้นเดิม
ตอ่ 1 หุ้นปันผล มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 99,201,018 บาท ในกรณี
ที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

(2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.011112 บาท รวมเป็นประมาณ 11.02 ล้านบาท  

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายส าหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินสด              
ปันผลในอัตราที่กฎหมายก าหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็น                 
เงินสดและน าสง่แก่กรมสรรพากรตอ่ไป 

  ส าหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีรายละเอียดดงันี ้  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2561 

1. ก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 233,250,816 305,924,724 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 992,010,177 992,010,177 

3. มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท:หุ้น) 1.00 1.00 

4. อตัราการจ่ายเงินปันผล 
4.1 หุ้นปันผล (บาท:หุ้น) 
4.2 เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 
4.3 รวมเงินปันผล (บาท:หุ้น) 

 

- 
0.22 
0.22 

 

0.100000 
0.011112 

0.111112 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 218,242,238.94 110,224,235.09 

6. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 93.56 36.03 
 
ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท

ประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายจากก าไรสะสม (ซึง่เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30) ในอตัราหุ้นละ 
0.111112 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 110,224,235.09 บาท ตามรายละเอียดดงันี:้- 
(1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนประมาณ 99,201,018 หุ้น ในอตัรา 10 หุ้นเดิม

ตอ่ 1 หุ้นปันผล มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 99,201,018 บาท ในกรณี
ที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

(2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.011112 บาท รวมเป็นประมาณ 11.02 ล้านบาท  

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการหกัภาษี ณ ที่จ่ายส าหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลใน
อตัราที่กฎหมายก าหนด โดยภาษีหกั ณ ที่จ่ายจะถกูหกัจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดและน าสง่แก่
กรมสรรพากรตอ่ไป 

     โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และ
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

     การจา่ยเงินปันผลของบริษัทยงัมคีวามไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องรอการอนุมตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 



       8 
 

การลงมติ  การอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการและพนกังานท่ีทุ่มเทท างานและผลกัดนัธุรกิจของ
บริษัทให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 26,000,000 หน่วย                  
เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1                
(MK-WA) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคา 4.00 บาทต่อหุ้น 
ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาด  ส าหรับรายละเอียดของการเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยครัง้ที่ 1 (MK-WA) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ย้อนหลงัสิบห้าวนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ 
วาระต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อขออนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อยครัง้ที่  1 (MK-WA) และหุ้ นรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 11 มีนาคม 2562 ซึ่งจะเท่ากับ 3.77 บาท/หุ้ น (ข้อมูลจาก SETTRADE ใน 
www.settrade.com ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 
จ านวนไม่เกิน 26,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อยตามโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (MK-WA) เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวา่การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ตอบแทนความทุ่มเทในการท างานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
บคุลากรมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการท างานและผลกัดนับริษัทให้ก้าวหน้า และเพื่อสง่เสริมให้บคุลากร
ที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

อย่างไรก็ดี การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ น                 
ปรากฏตามรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ



       9 
 

บริษัทให้แก่กรรมการ ผู้ บ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่  1 (MK-WA)                             
สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

การลงมติ การอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้ นออกเสียงคัดค้านซึ่งถือหุ้ นรวมกัน                 
เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคดัค้านการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว  เนื่องจากไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานรายใดรายหนึง่เกินร้อยละ 5.00 ของหุ้นท่ีออกและเสนอขายส าหรับโครงการนี ้(MK-WA)  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่ อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  และ                     
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA)  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล สืบเนื่ องจากการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 โดยการจ่ายหุ้ น                 
ปันผล จ านวน 99,201,018 หุ้น และการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่  1 (MK-WA) จ านวน 
26,000,000 หนว่ย  

บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 125,201,018 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 992,010,177 บาท เป็น 1,117,211,195 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
125,201,018 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยครัง้ที่ 1 (MK-WA)   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 125,201,018 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 992,010,177 บาท เป็น 1,117,211,195 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน125,201,018 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยครัง้ที่ 1 (MK-WA)   

การลงมติ การอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) จะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

 



       10 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่ อให้สอดคล้องกับการ                
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในวาระท่ี 9. ข้างต้น 
บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้
ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,117,211,195 บาท (หนึ่งพนัหนึง่ร้อยสบิเจ็ดล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นหนึง่พนัหนึง่ร้อยเก้าสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,117,211,195 หุ้น (หนึ่งพนัหนึง่ร้อยสบิเจ็ดล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นหนึง่พนัหนึง่ร้อยเก้าสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น :    

 หุ้นสามญั 1,117,211,195 หุ้น (หนึ่งพนัหนึง่ร้อยสบิเจ็ดล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นหนึง่พนัหนึง่ร้อยเก้าสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

การลงมติ การอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล สืบเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 โดยการจ่ายหุ้ น                 
ปันผล และการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA)  ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 7 และ        
วาระท่ี 8 ข้างต้น  

 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
125,201,018 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรร
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ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยครัง้ที่ 1 (MK-WA) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 99,201,018 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จ านวน 99,201,018 หุ้ น ในอัตรา 10 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล                  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 99,201,018 บาท 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 26,000,000 หุ้น เพื่อรองรับโครงการการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยครัง้ที่ 1   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้ น               
ปันผล และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ 
ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่  1 (MK-WA) จ านวน 125,201,018 หุ้ น                   
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงมติ การอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัท
ย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) จะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้าง                  
ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จากวงเงนิเดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย 
รวมถึงการซือ้ที่ดินในการพฒันาโครงการและการช าระคืนหนี ้คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ขยาย
วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นวงเงินรวมและมลูคา่คงค้างไมเ่กิน 6,000 ล้านบาท จากวงเงิน
เดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 8 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นวงเงิน
รวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 

การลงมติ   การอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นวงเงินรวมและมลูคา่คงค้างไม่เกิน 6,000 
ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น
ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่                  
ส่งมาด้วย 11  กรณีการมอบฉันทะให้คสัโตเดียนเข้าร่วมประชุมแทนให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค  ซึ่งสามารถ Download 
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หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  ได้จากเว็บไซด์ของบริษัท www.mk.co.th  และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามรายช่ือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้                 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาด้วยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14                       
ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสทิธิไมรั่บลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข 

  บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย และได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้ เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง    
ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อให้ท่าน                  
ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรักษาสทิธิประโยชน์ของทา่นอยา่งเต็มที่ หากทา่นมีค าถามที่ต้องการ
ให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอในครัง้นี ้สามารถจัดสง่ค าถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : system@mk.co.th 
หรือโทรสาร 02 2166666  ทัง้นี ้บริษัทได้จัดของว่างและเคร่ืองดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม             
แต่ไม่ได้มีการแจกของช าร่วย 

  อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 (Record Date) 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์) 
                                                                                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

http://www.mk.co.th/
http://www.mk.co.th/

