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ท่ี สก.013/2560  24 มีนาคม 2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2559 
 2. รายงานประจําปี 2559 และงบการเงินประจําปี 2559 ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทนุเบด็เสร็จประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 3.   รายละเอียดการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
 4.  รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ 
 5. นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท 
 6.  รายละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี 
 7. รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ ท่ีประสงค์จะออกและเสนอขาย 
 8.  สารสนเทศรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ชยันนัท์-บางพลี พาร์ค แลนด์ จํากดั 
 9. ข้อควรปฏิบติัสําหรับการลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามา

แสดงในวนัประชมุ รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
 10.   ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น(ข้อบงัคบัของบริษัทฉบบัสมบรูณ์มีเผยแพร่ใน  

www.mk.co.th ) 
 11.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 
 12. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุ 
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2559 
 14.  แบบฟอร์มการลงทะเบยีนซึง่พิมพ์บาร์โค้ด (ท่ีต้องนํามาในวนัประชมุ) 
 
           ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ประจําปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจรีุ บอลรูม ชัน้ เอม็ โรงแรมปทมุวนั                   
ปริน้เซส เลขท่ี 444 มาบญุครองเซน็เตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระท ี่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืห ุ้นของบริษัทประจาํปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2559 จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้

ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามท่ี
ประกาศกําหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mk.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี 2559 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว 
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การลงมติ   การรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2559 จะต้องได้รับการรับรองจาก  
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระท ี่ 2   พจิารณารับรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท ี่ผ่านมาและรายงาน

  ประจาํปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษัทได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ              

ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปีท่ีผ่านมา ตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียดในสิ่งท่ี              
สง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี
ท่ีผ่านมาและรายงานประจําปี 2559 

การลงมติ   การรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจําปี 2559 
จะต้องได้รับการรับรองจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2559 สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอก
แบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 13 และส่งมาท่ีสํานักกรรมการ ชัน้ 6 อาคารมั่นคงเคหะการ                   
เลขท่ี 719  ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่   เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร   10330     โทรศัพท์     
02 2166600-18  หรือโทรสาร  02 2166666 

 
วาระท ี่ 3 พิจารณาอนุมัต ิงบแสดงฐานะการ เงินและงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี

สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษัทได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
   ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการ                 

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2559 โดยมี
รายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยมี
สรุปสาระสําคญัดงันี ้

รายการ  ปี 2558 ปี 2559 

 สินทรัพย์รวม 11,674,363,998 บาท 13,507,817,094 บาท 

 หนีสิ้นรวม 5,036,634,345 บาท 6,814,398,835 บาท 

 รายได้รวม 3,996,519,001 บาท 3,081,285,311 บาท 

 กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัท  626,714,925 บาท 350,794,022 บาท 

 กําไรตอ่หุ้น               0.71 บาท               0.35 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจําปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

การลงมติ  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิน้สุดวนัท่ี    31 
ธันวาคม 2559 จะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท ี่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท

ข้อ 37. กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นหุ้นสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวน         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินกําไรสทุธิไว้เป็น
ทุนสํารองตามกฎหมายครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองเพิม่เติมอกี 

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราร้อยละ 30 ขึน้ไปของกําไรสุทธิในแต่ละปี 
เน่ืองจากบ ริษัทมี กําไรสุท ธิจากผลการดําเนินงานในปี  2559 จํานวน  350,794,022 บาท 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่า บริษัทควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายจากกําไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอตัรา             
ร้อยละ 30) ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 248,002,544.25 บาท ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีกําหนดไว้  

   สําหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลมีรายละเอยีดดงันี ้  

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2559 

1. กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 626,714,925 350,794,022 

2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 992,010,177 992,010,177 

3. เงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.25 0.25 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 248,002,544.25 248,002,544.25 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 39.57 70.70 

 
ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 

2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายจากกําไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30) ในอตัราหุ้นละ 0.25 
บาท คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 248,002,544.25 บาท  โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปัน
ผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2560 และบริษัทจะจา่ยเงินปันผลภายในวนัพธุท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

   ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุม                  
ผู้ ถือหุ้น 

การลงมติ  การอนมุติัการจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท ี่ 5    พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล เน่ืองจากบริษัทมีการเลือกตัง้กรรมการโดยการลงมติเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ไม่ได้ใช้วิธี Cumulative 

Voting บริษัทจึงควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการโดยการแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 13 และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทํางานและทําให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความ
คล่องตัวมากขึน้ รองรับงานบริษัทท่ีมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงควรแก้ไข
ข้อบังคบัของบริษัทข้อ 26  สําหรับรายละเอียดการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทข้อ 13 และ ข้อ 26 มี
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 26 โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3  

การลงมติ  การอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทจะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท ี่ 6    พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล    ตามข้อบงัคับของบริษัทข้อ 14  และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุด              
เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2560 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ                
ในครัง้นีร้วม 4 คน คือ 

 
    1. นางสธิุดา    สริุโยดร    กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
        คณะผู้บริหารระดบัสงู 
    2. นางสาวรัชนี   มหตัเดชกลุ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
        คณะผู้บริหารระดบัสงู 
    3. นายชยัยพล  ทิมสธีุพนัธ์  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ 
        กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
    4. นางสาวชติุมา  ตัง้มติธรรม ซึง่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระตัง้แตว่นัท่ี16 มิถนุายน 2558 
          

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 และเสนอชื่อ
บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
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บริษัทกําหนดและเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและ
ช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหา (โดยไม่รวมนายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและเป็น
กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จึงถือว่าเป็นกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียง) ได้
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อนัได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา
ของกรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าวแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านมีคุณสมบติัเหมาะสม จึงเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าวท่ีต้องออก
จากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครัง้นี ้ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง 
และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้ให้นางสาวดุษฎี ตันเจริญ 
เป็นกรรมการใหม่แทนนางสาวชติุมา ตัง้มติธรรม  

ทัง้นี ้นายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัท และในระหว่างท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณา                  
ดงันี ้

(1)  เลือกตัง้ให้ 1) นางสธิุดา สริุโยดร และ 2) นางสาวรัชนี มหตัเดชกุล ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออก
จากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหน่ึง 

(2)  เลือกตัง้ให้นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระใน
ครัง้นีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่ 

    (3)  เลือกตัง้ให้นางสาวดษุฎี ตนัเจริญ เป็นกรรมการแทนนางสาวชติุมา ตัง้มติธรรม 

โดยประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ ข้อมูลการถือหุ้ น
สามญัในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ 
รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ นิยามกรรมการอิสระ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 และ 5   

การลงมติ   การเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระจะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท ี่ 7    พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกําหนดค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
2) คณะกรรมการสรรหา และ 3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  โดยพิจารณาตามแนวปฏิบติั
ท่ีบริษัทจดทะเบยีนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่ีประชุมถือหุ้ น
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พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 
2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 สําหรับคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชมุ โดยเป็นการจ่ายค่าเบีย้ประชมุในอตัราคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

1.1 ประธาน   15,000 บาทตอ่ครัง้ 
1.2 กรรมการท่านละ 10,000 บาทตอ่ครัง้ 

(2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 ในอตัรา 235,000 บาทตอ่คน รวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน
2,350,000.-  บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และเงินบําเหน็จ

กรรมการประจําปี 2559 ดงันี ้
(1) คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในอตัราเดียวกบัปี 2559 
(2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 ในอัตรา 235,000  บาทต่อคน รวมเป็นเงินบําเหน็จ

จํานวน 2,350,000 บาท 
การลงมติ  การอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก   

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ 

 
วาระท ี่ 8    พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้                  
ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 
5752 และ/หรือ นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9832 จากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี  2560  และกําหนด
คา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,510,000 บาท  

  ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมีคุณสมบติัตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และไม่ได้มีความสมัพนัธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกบับริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 
ราย ได้รับการเสนอช่ือเพือ่แตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีท่ีสอง  

  ทัง้นีน้างสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล และนางสาวปัทมวรรณ  วฒันกุล ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบ
บญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาก่อน  
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ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 5752 และ/หรือ นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
9832 จากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560  และ
กําหนดคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,510,000 บาท รายละเอียดเก่ียวกบั
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 

การลงมติ   การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระท ี่ 9    พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมถึงการซือ้ท่ีดินในการพฒันาโครงการและการชําระคืนหนี ้คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ ท่ีประสงค์ 
จะออกและเสนอขายตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000
ล้านบาท โดยมีรายละเอยีดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ ท่ีประสงค์จะออกและเสนอขาย ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7.  

การลงมติ   การอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้จะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท ี่ 10  พิจารณาอนุมัต ิการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ชัยนันท์ -บางพลี พาร์ค แลนด์ 

จาํกัด  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล เน่ืองจากบริษัท ชยันนัท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จํากดั (“ชยันนัท์-บางพลี”) ซึง่เป็นผู้ ให้เช่าช่วงท่ีดินใน

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนแก่บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย                 
ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน) (“พรอสเพค”) ได้ขอกู้ยืมเงินจาก
บริษัทในวงเงิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้  3 ปี และให้คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี   
เพ่ือนําเงินไปใช้ในการต่อสัญญาเช่าท่ีดินออกไปอีก 14 ปี กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ วัดปากนํา้ 
และวดัมงคลนิมิต และหากชัยนันท์-บางพลีต่อสญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าวได้แล้ว ก็ตกลงท่ีจะให้เช่า
ช่วงท่ีดินท่ีพรอสเพคเช่าช่วงอยู่ต่อไปอีกตามระยะเวลาท่ีได้รับการต่อสัญญาเช่าจากเจ้าของท่ีดิน 
โดยจะคิดค่าตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าช่วงเท่ากับราคาทุนบวกส่วนต่างอีกร้อยละ 15                   
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท                  
ชยันนัท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จํากดั ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท                   
ชยันนัท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จํากัด โดยการให้กู้ ยืมเงินจํานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท การให้ความ
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ช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ในการได้รับการต่อสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน นอกเหนือจากการได้รับดอกเบีย้จาก
การให้กู้ ยืมเงิน  

การลงมติ  การอนมุติัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ชยันนัท์-บางพลี พาร์ค แลนด์ จํากดั จะต้อง
ได้รับการอนุมติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท ี่ 11 พจิารณาเรื่ องอ ื่นๆ  (ถ้ามี) 
   
  จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น
ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามสิง่ท่ี                 
สง่มาด้วย 11  กรณีการมอบฉนัทะให้คสัโตเดียนเข้าร่วมประชมุแทนให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค  ซึง่สามารถ Download 
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค  ได้จากเว็บไซด์ของบริษัท www.mk.co.th  และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามรายช่ือตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 และเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนให้รวดเร็วย่ิงขึน้                 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุโปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึง่พิมพ์บาร์โค้ดมาด้วยตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 14 ทัง้นี ้
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 
  บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาท่ีมา
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย และได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือแจกให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียง    
ณ จดุลงทะเบียน บริษัทจะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัท ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 และเพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มท่ี หากท่านมีคําถามท่ีต้องการให้
บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในครัง้นี ้สามารถจดัส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี E-mail : system@mk.co.th หรือ
โทรสาร 02 2166666  ทัง้นีบ้ร ิษัทได้จัดของว่างและเครื่ องดื่มไว้รับรองผู้ถ ือหุ้นและผู้ ร ับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแต่
ไม่ได้มีการแจกของชาํร่วย 
  อนึง่ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี  3 เมษายน 2560              
เป็นผู้ ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และให้จะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์) 
                                                                                      ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  


