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ที� สก 011/2561   

 22 มีนาคม 2561 

 
เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 
 2. รายงานประจําปี 2560 และงบการเงินประจําปี 2560 ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปีสิ 5นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 3.   รายนามและประวตัิของกรรมการที�เสนอชื�อให้ได้รับการเลอืกตั 5ง 
 4. นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 
 5.  รายละเอียดเกี�ยวกบัผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี 
 6. รายละเอียดการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
 7. ข้อควรปฏิบตัิสาํหรับการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามา

แสดงในวนัประชมุ รายชื�อและรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
 8.   ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น (ข้อบงัคบัของบริษัทฉบบัสมบรูณ์มีเผยแพร่ใน  

www.mk.co.th ) 
 9.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 
 10. แผนที�แสดงสถานที�จดัประชมุ 
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2560 
 12.  แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ�งพิมพ์บาร์โค้ด (ที�ต้องนํามาในวนัประชมุ) 
 
           ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ประจําปี  2561 ในวันอังคารที�  24 เมษ ายน 2561 เวลา 14.00 น . ณ  ห้องจามจุ รี บอลรูม  ชั 5น  เอ็ม  โรงแรมปทุมวัน                    
ปริ 5นเซส เลขที� 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี 5 
 
วาระท ี� 1   พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นของบริษัทประจาํปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 จดัขึ 5นเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2560 ซึ�งบริษัทได้

ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั ตามที�
ประกาศกําหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดในสิ�งที�สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 
เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2560 ซึ�งคณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว 
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การลงมติ   การรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 จะต้องได้รับการรับรองจาก  
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

 
วาระท ี� 2   พ ิจารณารับรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท ี�ผ่านมาและรายงาน

  ประจาํปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษัทได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ              

ซึ�งเกิดขึ 5นในรอบปีที�ผ่านมา ตามที�ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดในสิ�งที�              
สง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี
ที�ผา่นมาและรายงานประจําปี 2560 

การลงมติ   การรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที�ผา่นมาและรายงานประจําปี 2560 
จะต้องได้รับการรับรองจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นที�มีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2560 สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอก
แบบฟอร์มตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 11 และส่งมาที�สํานักกรรมการ ชั 5น 6 อาคารมั�นคงเคหะการ                    
เลขที� 719  ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่   เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร   10330     โทรศัพท์     
02 2166600-18  หรือโทรสาร  02 2166666 

 
วาระท ี�  3 พ ิจารณาอนุมัต ิงบแ สดงฐาน ะการ เงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จของบริษัท ประจําปี

สิ 4นสุดวันท ี�  31 ธ ันวาคม 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษัทได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิ 5นสดุวนัที� 31 
   ธันวาคม 2560 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการ                 

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2560 โดยมี
รายละเอียดในสิ�งที�สง่มาด้วย 2 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 5งนี 5 โดยมี
สรุปสาระสาํคญัดงันี 5 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 

� สนิทรัพย์รวม 13,507,817,094 บาท 14,179,834,997 บาท 

� หนี 5สนิรวม 6,814,398,835 บาท 7,511,948,099 บาท 

� รายได้รวม 3,081,285,311 บาท 3,264,365,451 บาท 

� กําไรสว่นที�เป็นของบริษัท 350,794,022 บาท   233,250,816 บาท 

� กําไรตอ่หุ้น               0.35 บาท                  0.24 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจําปีสิ 5นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

การลงมติ  การอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิ 5นสดุวนัที�    31 
ธันวาคม 2560 จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสยีงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท ี�  4 พิจารณาอนุมัต ิการจ่ายเงนิปันผล 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท

ข้อ 37. กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นหุ้นสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 
ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี 5จะมีจํานวน         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เนื�องจากบริษัทได้จดัสรรเงินกําไรสทุธิไว้เป็น
ทุนสํารองตามกฎหมายครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรไมจ่ดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสาํรองเพิ�มเติมอีก 

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ขึ 5นไปของกําไรสุทธิในแต่ละปี 
เนื� องจากบริษัทมี กําไรสุท ธิจากผลการดํา เนินงานในปี  2560 จํานวน 233,250,816 บาท 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่า บริษัทควรที�จะจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายจากกําไรสะสม (ซึ�งเสียภาษีในอตัรา             
ร้อยละ 30) ในอัตราหุ้ นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินรวมทั 5งสิ 5น 218,242,238.94 บาท ซึ�งเป็นไป 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที�กําหนดไว้  

   สาํหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีรายละเอียดดงันี 5  

รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2560 

1. กําไรสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 350,794,022 233,250,816 

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

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.25 0.22 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั 5งสิ 5น (บาท) 248,002,544.25 218,242,238.94 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 70.70 93.56 

 
ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 

2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายจากกําไรสะสม (ซึ�งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30) ในอตัราหุ้นละ 0.22 
บาท คิดเป็นเงินรวมทั 5งสิ 5น 218,242,238.94บาท โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงินปันผล
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ในวันที�  3 พฤษภาคม 2561 (Record Date)  และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที�  24 
พฤษภาคม 2561 

   ทั 5งนี 5 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากต้องรอการอนุมตัิจากที�ประชุม                  
ผู้ ถือหุ้น 

การลงมติ  การอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท ี�  5    พิจารณาเลือกตั 4งกรรมการแทนกรรมการท ี�ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล    ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14  และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุด              
เป็นกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที�จะได้รับการเลือกตั 5งให้กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2561 มีกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ                
ในครั 5งนี 5รวม 4 คน คือ 
1. นายวรสทิธิ] โภคาชยัพฒัน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา  

ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะผู้บริหาร
ระดบัสงู 

    2. นายธีรพนัธ์ุ จิตตาลาน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
        และพิจารณาคา่ตอบแทน 
    3. นางมาลยั  รัชตสวรรค์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
        และพิจารณาคา่ตอบแทน 
    4. นายณฐัพสธร นนทจิตต์  กรรมการ (ซึ�งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื�อ 

     ให้เลอืกตั 5งเป็นกรรมการบริษัทอีก) 
          
    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 และเสนอชื�อ

บคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั 5งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�
บริษัทกําหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและ
ชื�อผู้ ที�เหมาะสมเพื�อเข้ารับการเลอืกตั 5งเป็นกรรมการมายงับริษัท 

เนื�องจากนายวรสิทธิ] โภคาชัยพัฒน์ , นายธีรพันธ์ุ จิตตาลาน และนางมาลยั รัชตสวรรค์ ซึ�งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ จึงถือวา่เป็นกรรมการผู้มีสว่นได้เสียไมส่ามารถร่วมพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้   จึงได้นําเสนอที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาและ
เสนอการเลอืกตั 5งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามกําหนดวาระในครั 5งนี 5 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึ�งไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียได้พิจารณาคณุสมบตัิในด้านตา่ง ๆ อนัได้แก่ ความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที�ผ่านมาของกรรมการทั 5ง 3 ท่านดังกล่าวแล้วเห็นว่า 
กรรมการทั 5ง 3 ทา่นมีคณุสมบตัิเหมาะสมเห็นสมควรเสนอขอให้ที�ประชมุพิจารณาดงันี 5 
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(1)   เลอืกตั 5งให้นายวรสทิธิ] โภคาชยัพฒัน์ ซึ�งเป็นกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหนง่ตามกําหนดวาระ
ในครั 5งนี 5กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทใหมอี่กวาระหนึ�ง 

(2)   เลือกตั 5งให้นายธีรพนัธ์ุ จิตตาลาน และนางมาลยั รัชตสวรรค์ ซึ�งเป็นกรรมการที�ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั 5งนี 5กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของ
บริษัทใหมอี่กวาระหนึ�ง  

(3)   ยืนยนัให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 คน โดยให้สงวนตําแหน่ง
กรรมการของนายฟิลิปวีระ บนุนาค ที�ได้ลาออกไปในระหว่างวาระไว้ก่อน และมอบอํานาจให้
คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั 5งบุคคลที�เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ที�วา่งนี 5ตามที�เห็นสมควรตอ่ไป 

โดยประวัติของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั 5ง ข้อมูลการถือหุ้ น
สามญัในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื�น ๆ 
รวมทั 5งข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับการเสนอชื�อ นิยามกรรมการอิสระ และขอบเขตอํานาจหน้าที�
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 และ 4  

ทั 5งนี 5 นายธีรพนัธ์ุ จิตตาลานและนางมาลยั รัชตสวรรค์ ซึ�งเป็นกรรมการอิสระ มีคณุสมบตัิตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท และในระหว่างที�ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดง
ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

การลงมติ  การเลอืกตั 5งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ออกตามวาระจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท ี�  6    พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกําหนด

คา่ตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติที�

บริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที�อยูใ่นระดบัเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัขอบเขต

หน้าที�ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอขอให้ที�ประชุมถือหุ้น

พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 

2560 โดยมีรายละเอียดดงันี 5 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 สําหรับคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เฉพาะกรรมการที�เข้าร่วมประชมุ โดยเป็นการ

จ่ายคา่เบี 5ยประชมุในอตัราคา่เบี 5ยประชมุ ดงันี 5 

1.1 ประธาน   15,000 บาทตอ่ครั 5ง 

1.2 กรรมการทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครั 5ง 
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(2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2560 ในอตัรา 235,000 บาทต่อคน โดยคํานวณตามระยะเวลา

ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2560 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั 5งสิ 5น 12 ท่าน

รวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน 2,659,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และเงินบําเหน็จ
กรรมการประจําปี 2560 ดงันี 5 

(1) คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ในอตัราเดียวกบัปี 2560 

(2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2560 ในอตัรา 235,000  บาทตอ่คน โดยคํานวณตามระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2560 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั 5งสิ 5น 12 ท่าน 
รวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน 2,659,000 บาท 

การลงมติ   การอนุมตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจาก   
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุ 

 
วาระท ี�  7    พิจารณาแต่งตั 4งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั�นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้                  
ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 5งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที� 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 
5752 และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 9832 จากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561  และกําหนด
คา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 1,550,000 บาท  

  ผู้สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมีคุณสมบัติตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และไม่ได้มีความสมัพนัธ์ หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีทั 5ง               
3 ราย ได้รับการเสนอชื�อเพื�อแตง่ตั 5งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีที�สาม  

  ทั 5งนี 5นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล และนางสาวปัทมวรรณ  วฒันกุล ยงัไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบ
บญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาก่อน  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั 5งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้ สอบบัญชี 
รับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที� 5752 และ/หรือ นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 
9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561  และ
กําหนดคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 1,550,000 บาท รายละเอียดเกี�ยวกบั
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 5 
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การลงมติ   การแตง่ตั 5งผู้สอบบญัชีและการกําหนดคา่ตอบแทนจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระท ี�  8    พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล สืบเนื�องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที� 74/2557 เรื�องการประชุมผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557 กําหนดให้การประชุมที�กฎหมายบญัญัติให้ต้องมีการ
ประชุมนอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที�บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบบัแล้ว จะจัดให้มีการ
ประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของ
การประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคําชี 5แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ลงวันที� 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจํากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกําหนดเรื�องการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท
มหาชนจํากดั ดงันั 5น เพื�อสนบัสนนุให้บริษัทสามารถจดัประชมุคณะกรรมการผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์
ได้สะดวก แม้จะไม่อยู่ในสถานที�เดียวกัน ซึ�งจะช่วยประหยดัต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการ
ประชมุ บริษัทจึงควรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 21 

  นอกจากนี 5 เพื�อให้สอดคล้องกับคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 21/2560 เรื�องการ
แก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจลงวนัที� 4 เมษายน 2560 ซึ�งได้
แก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 บริษัทจึงควรแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 27 

  สําห รับรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 และ ข้อ 27 มี รายละเอียดตาม                          
สิ�งที�สง่มาด้วย 6 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 21 และ ข้อ 27 โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหมโ่ดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6 

การลงมติ  การอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท ี� 9 พิจารณาเรื�องอ ื�นๆ  (ถ้ามี) 
   
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น
ลงทะเบียนตั 5งแตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื�อความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตั 5งบคุคลอื�นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั 5งนี 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ�งที�                 
ส่งมาด้วย 9  กรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมแทนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค  ซึ�งสามารถ Download 
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  ได้จากเว็บไซด์ของบริษัท www.mk.co.th  และหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามรายชื�อตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 และเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ�งขึ 5น                 
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ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�จะมาประชมุโปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ�งพิมพ์บาร์โค้ดมาด้วยตามสิ�งที�สง่มาด้วย 12 ทั 5งนี 5
บริษัทขอสงวนสทิธิไมรั่บลงทะเบียนในกรณีที�เอกสารไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข 

 บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�มา
ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นครั 5งนี 5ด้วย และได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงเพื�อแจกให้ผู้ เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง    
ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะดําเนินการประชุมตามข้อบงัคบับริษัท ตามรายละเอียดในสิ�งที�สง่มาด้วย 8 และเพื�อให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทั 5งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที� หากท่านมีคําถามที�ต้องการให้
บริษัทชี 5แจงในประเด็นของระเบียบวาระที�นําเสนอในครั 5งนี 5 สามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้าได้ที� E-mail : system@mk.co.th หรือ
โทรสาร 02 2166666  ทั 4งนี 4 บริษัท ได้จัดของว่างและเครื� องดื�มไว้รับรองผู้ถ ือหุ้นและผู้ ร ับมอบฉันทะที�มาร่วมประชุม             
แต่ไม่ได้มีการแจกของชาํร่วย 

 อนึ�ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ประจําปี 2561 ในวนัที� 30 มีนาคม 2561 (Record Date) 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายวรสทิธิ] โภคาชยัพฒัน์) 
                                                                                      ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
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บริษัท มั	 นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2560 
                      
 
เวลาและสถานท ี	 

 ประชุมเมื�อวันอังคารที� 25 เมษายน 2560  เวลา  14.00  น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั (น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ (นเซส 
เลขที� 444 มาบญุครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 

เริ	มการประชุม 

 นายศกัดิ7ชยั วิรุฬห์ชีว เลขานกุารที�ประชุมได้แจ้งต่อที�ประชมุว่า มผีู้ ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชมุทั (งด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะจํานวน 224 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ 429,137,385 หุ้น จากจํานวนหุ้นทั (งหมด 992,010,177 
หุ้น ซึ�งเป็นจํานวนหุ้น  ณ วนัปิดสมดุทะเบียน เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560  คิดเป็นร้อยละ 43.26 ของจํานวนหุ้นทั (งหมด  ซึ�งครบ
เป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  เลขานกุารที�ประชมุได้แนะนํากรรมการและผู้บริหารของบริษัทที�เข้า
ร่วมประชุม ดงันี ( 

 1.  นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสทิธิ7     โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 3.  นางสธิุดา       สริุโยดร  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 4.  นางสาวรัชนี    มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 5.  นายฟิลปิวีระ  บนุนาค  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 6.  นายอฏัฐ์         อศัวานนัท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7.  นางมาลยั        รัชตสวรรค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 8.  นายชยัยพล     ทิมสธีุพนัธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 9.  นายศกัดิ7ศรี      พฤฒธิรรมกลู กรรมการ 

 10. นายณฐัพสธร  นนทจิตต์  กรรมการ 

 11. นายธีรพนัธุ์      จิตตาลาน        กรรมการอิสระ 

 12. นางสาวดษุฎี    ตนัเจริญ  กรรมการผู้จดัการและรักษาการรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร
       โครงการ 

 ทั (งนี ( กรรมการบริษัทมีจํานวน 11 คน เข้าร่วมประชมุครบ 
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 ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนกังานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จํากดั เป็นผู้ ทําหน้าที�เป็นคนกลางและ
ตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชยสอบบญัชี จํากดั ที�เข้าร่วมประชมุคือ นางสาว วิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก 

 เลขานุการที�ประชุมได้ชี (แจงข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้              
ที�ประชมุทราบว่าเพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะปฏิบตัิดงันี ( 

 1. การลงมติในแตล่ะวาระ จะให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ                 
งดออกเสยีง ถือว่าที�ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  

 2. ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคดัค้าน หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะกรอกมติ                      
พร้อมทั (งลงชื�อในใบลงคะแนนเสยีงที�บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นตอนที�ลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุแล้ว  

 3. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิลงคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุ้นที�ตนถืออยู่ และผู้ ถือหุ้นหนึ�งรายมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน           
ในแตล่ะวาระว่า เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึ�งเท่านั (น 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมต ิ จะนําจํานวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที�ไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีง ไปหักออกจากจํานวน
เสยีงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง สว่นที�เหลอืจะถือว่าเป็นจํานวนเสยีงที�เหน็ด้วย 

 5. การลงมติในแต่ละวาระการประชมุ ท่านประธานที�ประชุมจะมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยสอบถามมติ
จากที�ประชมุและแจ้งผลการลงมติให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในแตล่ะวาระต่อไป 

 เลขานุการที�ประชมุได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า เมื�อวนัที� 16 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที� 16 มกราคม 2560 บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทใน
ปี 2560 ซึ�งไม่มีผู้ ใดเสนอวาระเพิ�มเติมหรือเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการคัดเลือกดงักล่าว และเมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2560 ถึง
วนัที� 20 เมษายน 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามล่วงหน้าเกี�ยวกับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ�ง
ก็ไม่มีผู้ใดสง่คาํถามลว่งหน้า 

 หลงัจากนั (น เลขานุการที�ประชุมได้เรียนเชิญนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการทําหน้าที�เป็นประธาน           
ที�ประชมุเพื�อกลา่วเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุต่อไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นที�ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี (และได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม                     
ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ( 

วาระท ี	 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นของบริษทัประจาํปี 2559 

 ประธานเสนอขอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2559 ซึ�งประชุม
เมื�อวนัที� 28 เมษายน  2559 และบริษัทได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
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 ประธานสอบถามที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยดาํเนนิการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี (  

 ก่อนการลงมติในวาระนี ( มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 232 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
453,761,631 หุ้น 

  หลงัจากที�ประชมุได้พจิารณาแล้ว ที�ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2559 
ว่าถูกต้อง โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ( 

  รับรอง   จํานวน   453,761,531 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่รับรอง   จํานวน     100 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000  

  งดออกเสยีง  จํานวน             0 เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

วาระท ี	 2  พจิารณารับรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีที	ผ่านมาและรายงานประจาํปี 2559 

 ประธานได้มอบหมายให้นายวรสิทธิ7 โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทช่วยชี (แจงรายละเอียด                
ในวาระนี (ให้ที�ประชมุพจิารณา  

    ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี (แจงตอ่ที�ประชมุว่า ตามที�ได้นําเสนอแผนธุรกิจในการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2559 
ต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

1. พฒันาโครงการบ้านและที�ดินเพื�อขายอยา่งต่อเนื�อง 

 - Rebranding เพิ�มความแขง็แกร่งให้ “ชวนชื�น”  

         - มุ่งพฒันาโครงการแนวราบกลุม่ตลาดราคา 2-5 ล้านบาท 

2.   บริหารจดัการทรัพย์สนิบริษัท 

- ขายทรัพย์สิน/ที�ดินที�ไม่มีรายได้ประจําและยังไม่มีแผนที�จะพฒันาในอนาคตอนัใกล้ เพื�อนําเงินมาพัฒนา 
โครงการใหมห่รือโครงการที�จะก่อให้เกิดรายได้ประจํา 

3.   สร้างรายได้ประจํา 

 - โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน : คลงัสินค้า / และโรงงานให้เช่า 

 - สนามกอล์ฟ 

 - โครงการ Park Court : อพาร์ทเม้นท์เพื�อเช่า 
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บริษัทได้ดําเนินธุรกิจตามแผนดังกล่าวข้างต้น ซึ�งจะขอรายงานภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี                 
ที�ผ่านมาให้ที�ประชมุทราบ ดงันี (   

บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์รวม 2,296 ล้านบาท จํานวน 485 ยูนิต จากบ้านพร้อมที�ดิน
จํานวน 12 โครงการ (ไม่รวมยอดขายของโครงการคอนโดออกัส) กําไรขั (นต้น 792 ล้านบาท และมีอัตรากําไรขั (นต้นเท่ากับ 
34.5%  รายได้จากการขายบ้านเดี�ยวและทาวน์เฮ้าส์ เพิ�มขึ (น 21% จากปี 2558  จากการเปิดตวั 3 โครงการใหม่ มลูค่าโครงการ 
1,760 ล้านบาท (406 หลัง) ยอดจองแล้ว 250 ล้านบาท ยอดโอนกรรมสิทธิ7แล้ว 205  ล้านบาท ในขณะที�ปี 2558 บริษัทมี
รายได้จากการขายบ้านเดี�ยวและทาวน์เฮ้าส์ และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ รวม 2,460 ล้านบาท   

รายได้จากการขายและบริการ 2,871 ล้านบาท รายได้รวม 3,081 ล้านบาท ตุ้นทนุและค่าใช้จ่าย 2,722 ล้านบาท 
กําไรขั (นต้น 1,007 ล้านบาท อตัราส่วนกําไรขั (นต้น 35.07% กําไรสทุธิ 351 ล้านบาท อตัราสว่นกําไรสทุธิ 11.38% กําไรต่อหุ้น 
0.35 บาท สินทรัพย์รวม 13,508 ล้านบาท หนี (สินรวม 6,814 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้ นเท่ากับ 6,581 ล้านบาท อัตราส่วน
หนี (สนิตอ่ทนุ (D/E RATIO)  อยู่ที� 1.04 เทา่ มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น 6.63 บาท  

กําไรขั (นต้นปี 2559 สงูกว่าปี 2558 โดยพิจารณาจากการแยกตามประเภทธุรกิจคือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกําไร
ขั (นต้นเพิ�มขึ (น 75.02 ล้านบาท, ธุรกิจสนามกอล์ฟมกํีาไรขั (นต้นเพิ�มขึ (น 16.28 ล้านบาท, ธุรกิจคา่เช่าจากโครงการ BFTZ มีกําไร
ขั (นต้นเพิ�มขึ (น 48.34 ล้านบาท และธุรกิจบริหารทรัพย์สนิมีกําไรขั (นต้นเพิ�มขึ (น 12.55 ล้านบาท ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สงูกวา่ปี 2558 เนื�องจากมีการขยายธุรกิจ 

กําไรสุทธิหลังภาษีเงินได้เท่ากับ 350.80 ล้านบาท ตํ�ากว่าปี 2558 ที�มีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินได้อยู่ที�  626.70     
ล้านบาท เนื�องจากมีกําไรจากการต่อรองราคาซื (อหุ้นบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (PD) เท่ากับ 134.00 ล้านบาท, 
และมีกําไรจากการขายสนิทรัพย์อื�นๆ ของบริษัทอออกไป 

  นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ ได้ชี (แจง                
ต่อที�ประชมุเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดโครงการของบริษัท โดยมีรายละเอยีดดงันี ( 

  ผลการดําเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการบ้านและที�ดินเพื�อขาย และยอดโอน
กรรมสทิธิ7/ยอดจอง สาํหรับรอบระยะเวลาสิ (นสดุ ณ.วนัที� 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดงันี ( 

  1. ยอดจองเท่ากบั 2,044 ล้านบาท (396 ยนิูต) ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2558 เนื�องจากปี 2558 มียอดจองของ
คอนโดออกสั 

  2. ยอดโอนกรรมสิทธิ7เท่ากับ 2,296 ล้านบาท (485 ยูนิต) ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื�องจากปี 2558                    
มียอดโอนของคอนโดออกสั 

  สินค้ารอโอนกรรมสิทธิ7 เท่ากับ 272 ล้านบาท (50 ยูนิต) ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที� 535 ล้านบาท                      
(138 ยนูติ) เนื�องจากบริษัทมีการเปลี�ยนแปลงกลยทุธการขายและการดําเนินธุรกิจจากเดิมคือ ลดสดัส่วนบ้านสั�งสร้างลงและ
เพิ�มสดัสว่นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย รวมทั (งปรับแผนทางการตลาดโดยมีบริการจากสถาบนัการเงินที�ให้สินเชื�อรายย่อยให้มีการ
ตรวจความสามารถการกู้ ของลกูค้าก่อนทําการจองบ้าน จึงทําให้สินค้ารอโอนกรรมสิทธิ7ลดลง และบริษัทยังสามารถบริหาร
สนิค้าคงเหลอืได้แน่นอนยิ�งขึ (น 
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  3. โครงการบ้านและที�ดินเพื�อขายในปี 2559 จํานวน 8 โครงการ และโครงการเปิดใหม่จํานวน 3 โครงการ ดงันี ( 

       3.1 โครงการเพื�อขาย ประกอบด้วย 1) โครงการชวนชื�นกรีนบาวด์ 2) โครงการชวนชื�นบางนา 3) โครงการสิรีน
เฮ้าส์ บางนา เฟส 2 4) โครงการชวนชื�นโมดัสวิภาวดี 5) โครงการชวนชื�นซิตี ( ไพร์มพาร์ค 6) โครงการชวนชื�นจรัญฯ 3                      
7) โครงการลอีอง สขุมุวิท 62 และ 8) โครงการชวนชื�น แกรนด์ เอกชยั-บางบอน 

       3.2 โครงการเปิดใหม่ ประกอบด้วย 1) โครงการชวนชื�นแกรนด์ ราชพฤกษ์-พระราม 5  2) โครงการชวนชื�น 
ทาวน์ กาญจนา- บางใหญ่ และ 3) โครงการชวนชื�น พาร์ค กาญจนา- บางใหญ่ 

  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี (แจงต่อที�ประชุมเพิ�มเติมเกี�ยวกับรายละเอียดผลการดําเนินงานในโครงการบางกอก
ฟรีเทรดโซนของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั, การขายที�ดินเปล่าและชวนชื�นกอล์ฟ คลบั, และโครงการพาร์ค คอร์ท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

  1. ผลการดําเนินงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“พรอสเพค”)     
ประกอบด้วย  

1.1  ธุรกิจให้เช่า  ต้นปี 2559 มีพื (นที�ส่วนที�เป็นอาคารคลงัสินค้า/โรงงาน 57,216 ตารางเมตร ก่อสร้าง
เพิ�มขึ (นระหว่างปี 28,060 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 29,499 ตารางเมตร รวมเป็นพื (นที�ให้เช่าทั (งสิ (น 114,775 ตาราง
เมตร อตัราการเช่าเฉลี�ย 87% อตัราค่าเช่าเฉลี�ย 175 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

1.2 ธุรกิจบริหารจัดการ พรอสเพครับจ้างบริหารพื (นที�ในโครงการที�เป็นของบคุคลอื�นรวม 89,024 ตาราง
เมตร มีรายได้จากการบริหารประมาณ 18 ล้านบาทต่อปี 

1.3 ธุรกิจขายที�ดนิและบริษัทร่วมทนุ  

         บริษัทได้จัดตั (งบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จํากัด (“ทีพาร์ค”)  โดยพรอสเพคถือหุ้นใน                
ทีพาร์ค ร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน TICON  ถือหุ้นในทีพาร์ค ร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบยีนเพื�อการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์
ในการก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้า/โรงงานเพื�อให้เช่า  โดยทีพาร์ค ได้ทาํสญัญาให้เช่าพื (นที�รวม 92 ไร่ กบัผู้สนใจจํานวน 2 รายคือ 

          1) SCANIA เช่าพื (นที�ประมาณ 17 ไร่ พื (นที�ก่อสร้าง 13,500 ตารางเมตร ทําสญัญาเช่า 10 ปี อัตรา
ค่าเช่าเฉลี�ย 260 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

          2) อยู่ระหว่างการเจรจา เช่าพื (นที�ประมาณ 75 ไร่ พื (นที�ก่อสร้าง 47,000 ตารางเมตร ทําสัญญาเช่า 
10 ปี อตัราค่าเช่าเฉลี�ย 163 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

ประมาณการรายได้ต่อปีเมื�อเปิดดําเนินการแล้ว คือ 135  ถึง 170  ล้านบาท การก่อสร้างคาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม 2560 

ทั (งนี (พรอสเพคมีรายได้รวมเทา่กบั 263.82 ล้านบาท ต้นทนุรวมและคา่ใช้จ่าย 218.11 ล้านบาท กําไรสทุธิ 
45.72 ล้านบาท อตัราสว่นกําไรสทุธิ 17.33% กําไรตอ่หุ้น 0.05 บาท สนิทรัพย์รวม 2,649 ล้านบาท หนี (สินรวม 1,585                      
ล้านบาท สว่นของผู้ถือหุ้น 1,064 ล้านบาท อตัราส่วนหนี (สนิต่อทนุ (D/E RATIO)  อยู่ที� 1.49 เทา่ มลูค่าตามบญัชีตอ่หุ้น                            
8.86 บาท  
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 2. ผลการดําเนินงานการขายที�ดินเปลา่และชวนชื�นกอล์ฟ คลบั  

  2.1 การขายที�ดินเปลา่ที�ไม่อยูใ่นแผนพฒันา ซึ�งได้โอนกรรมสทิธิ7ไปในปี 2559 รายได้ 342 ล้านบาท กําไร
สทุธิ 73 ล้านบาท (คิดเป็น 21%) และที�ได้ทําสญัญาไปแล้วและจะโอนกรรมสทิธิ7ในปี 2560 รายได้ 105 ล้านบาท กําไรสทุธิ 
25 ล้านบาท (คดิเป็น 24%) 

   2.2 ผลการดาํเนนิงานของชวนชื�นกอล์ฟ คลบั รายได้รวมในปี 2559 เทา่กบั 72 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 15% จาก
ปี 2558 จํานวนผู้ เล่นประมาณ 50,000 คน/ปี อัตราการเช่ารถกอล์ฟ ประมาณ 25,000 เที�ยว/ปี เพิ�มขึ (น 25% จากปี 2558 
รายได้อาหาร, เครื�องดื�ม, ร้านค้าประมาณ 18 ล้านบาท กําไรสทุธิ 12 ล้านบาท เพิ�มขึ (น 112% จากปี 2558 กระแสเงนิสดจาก                         
กิจกรรมลงทนุ 31 ล้านบาท   

 3.  ผลการดาํเนนิงานของบริษัท พาร์ค คอร์ท จํากดั  โครงการ Park Court ทําเลที�ตั (งอยู่ที�ซอยสขุมุวิท 77  พฒันา
เป็นอาคารชุดพักอาศัยเพื�อขายและให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ บนเนื (อที�ดิน รวม 31.9 ไร่ จํานวนอาคารประมาณ 22-24 
อาคาร พื (นที�ขายและเช่าประมาณ 90,000 ตารางเมตร สดัส่วนพื (นที�ขายต่อจํานวนเนื (อที�ดิน 1.75 เท่า เงินลงทุนประมาณ 
7,000 ล้านบาท และมีแผนในอนาคตที�จะขายเป็นอาคารชุดพกัอาศยัจํานวน 50% ของพื (นที�ทั (งหมด เพื�อสร้างยอดขายกว่า 
6,000 ล้านบาท  โครงการดงักลา่วจะแบง่ออกเป็นโซน A , B และ C โดยได้เริ�มพฒันาจากโซน A เป็นโซนแรกแล้ว บนเนื (อที�ดนิ 
7.8 ไร่ พื (นที�ขาย/เช่าประมาณ  21,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 7 ชั (น 5 อาคาร รวม 70 ยูนิต (14 ยูนิต/อาคาร) 
ประเภทห้องพกั พื (นที�/ยนูิต  300 ตารางเมตร  3 ห้องนอนและห้องเอนกประสงค์ จํานวนที�จอดรถ 146 คนั (208%) ปัจจบุนัอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกนัยายน 2560 

  ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพื�อขอทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัข้อมลูที�คณะกรรมการได้นําเสนอในเรื�องของกําไร
ในปี 2559 ใกล้เคียงกบัปี 2558 โดยมีรายการที�ทําให้กําไรในปี 2559 ตํ�ากว่าปี 2558 และขอทราบความคืบหน้าเกี�ยวกับเรื�อง
ที�ดนิบริเวณสนามกอล์ฟที�จะพฒันาโครงการที�อยู่อาศยัแนวราบ 

  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี (แจงว่า รายการที�กล่าวถึงประกอบด้วย กําไรจากการต่อรองราคาซื (อหุ้ นของ                    
พรอสเพค  เนื�องจากราคาประเมินสงูกว่าราคาที�ซื (อมาจึงมีกําไร และตามมาตรฐานบญัชีต้องมีการบนัทกึรับรู้กําไรในวันที�ซื (อ
มาคอื 134 ล้านบาท แต่จะมีการหกัค่าเสื�อมราคาทกุปีตามสญัญาเช่าที�ดินที�เหลืออยู่, กําไรจากการขายหุ้นบริษัทร่วมและการ
ขายที�ดินเปล่าที�ไม่อยู่ในแผนพฒันา 

  สาํหรับโครงการที�อยู่อาศยัแนวราบในทําเลบริเวณสนามกอล์ฟที�กําลงัดําเนินการขายอยู่ในปัจจบุนัของบริษัทคือ 
โครงการชวนชื�นกรีนบาวด์ คงเหลือที�จะนํามาขายในปี 2560 จํานวน 27 ยูนิต และบริษัทมีแผนที�จะเปิดโครงการใหม่ใน
บริเวณใกล้เคียงกนัคือ โครงการชวนชื�น ไพร์ม เป็นโครงการบ้านเดี�ยวจํานวน 65 ยนูิต  เนื�องจากที�ดินของบริษัทที�อยู่ในทําเล
บริเวณสนามกอล์ฟยงัมีอีกประมาณ 400 ไร่ เพื�อเป็นการสร้างมลูค่าเพิ�มให้กับที�ดินในบริเวณดังกล่าว บริษัทจึงวางโครงการ
สร้างคลบัเฮ้าส์และสปอร์ตคลบัใหม่ให้ดีขึ (น เพื�อรองรับการใช้งานของลกูค้าบ้านและสนามกอล์ฟ นอกจากนี (ยงัมีแผนที�จะ
พัฒนาโครงการบ้านเดี�ยวขนาดที�ดินประมาณ 1-1.5 ไร่/แปลง รอบสนามกอล์ฟ จํานวนประมาณ 35 ยูนิต โดยคาดว่าจะ
เปิดตวัประมาณปลายปี 2560 
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  เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมตใินวาระนี ( 

 ก่อนการลงมติในวาระนี ( มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 268 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
458,785,489 หุ้น 

  หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        
ที�ผ่านมาและรายงานประจําปี 2559 โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ( 

  รับรอง   จํานวน   458,785,389 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่รับรอง   จํานวน     100 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000  

  งดออกเสยีง  จํานวน             0 เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

วาระท ี	 3  พิจารณาอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดท ุนเบ ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิ 7นสุดวันที	  31 
ธ ันวาคม 2559 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสธิุดา  สริุโยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชี
การเงนิ ช่วยชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (ให้ที�ประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงนิ ได้สรุปรายการที�สาํคัญของงบการเงิน
รวมของบริษัทประจําปีสิ (นสดุวันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว                         
ให้ที�ประชุมทราบว่า  บริษัทมีรายได้รวม 3,081.29 ล้านบาท มีกําไรสทุธิ 350.79 ล้านบาท อตัราส่วนกําไรสทุธิเท่ากับร้อยละ 
11.38  โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 13,507.82 ล้านบาท หนี (สนิรวม 6,814.40 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น  6,580.90 ล้านบาท 
และมีกําไรต่อหุ้น 0.35 บาท อตัราสว่นหนี (สนิต่อทนุเท่ากบั 1.04 เทา่ มลูค่าหุ้นตามบญัชี 6.63 บาทตอ่หุ้น  

 นอกจากนี ( นายอฎัฐ์ อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที�ประชุมเพิ�มเติมว่า งบการเงินของบริษัท
ดงักล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง สาํหรับรายละเอียดอื�นๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงิน
ของบริษัทที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณาแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจํานวน 2 รายได้สอบถาม ดงันี ( 

1. หนี (สินรวมของปี 2559 เพิ�มขึ (นจากปี 2558 ขอทราบว่า เป็นหนี (ที�เกิดจากการจัดหาทุนหรือเจ้าหนี (ทาง
การค้า และแนวโน้มของผลการดําเนินธุรกิจของปี 2560 

2. เนื�องจากอตัราส่วนหนี (สินต่อทนุเพิ�มขึ (น อตัราสว่นกําไรสทุธิและมลูค่าหุ้นตามบญัชีลดลง บริษัทมีแนวทาง
ที�จะทําให้การเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ (นอยา่งไร 
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  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี (แจงว่า สําหรับข้อมลูที�นําเสนอเป็นการนําเสนอข้อมลูจากงบการเงนิรวมของบริษัท 
หนี (สนิสว่นใหญ่ที�เพิ�มขึ (นเกิดจากการจัดหาทรัพย์สินเพื�อการลงทนุ เช่น การซื (อที�ดินเพื�อทําโครงการพาร์ค คอร์ท และการลงทนุ
ก่อสร้างอาคารคลงัสินค้าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน และการลงทนุอื�นๆ  ส่วนที�อยู่อาศยัแนวราบ ยงัคงมีความมั�นใจว่า 
จะสามารถดาํเนนิไปได้ด้วยดี เพราะโครงการต่างๆ ของบริษัทได้รับการตอบรับที�ดี อีกทั (งในช่วงปลายปีบริษัทก็จะมีการเปิดตวั
โครงการพาร์ค คอร์ท สว่นธรุกิจของพรอสเพคคาดว่าผลการดําเนนิงานของพรอสเพคน่าจะไม่น้อยกว่าปี 2559 

  สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที�ลดลงส่วนหนึ�งเกิดจากการจ่ายเงินปันผล และไม่ใช่สาเหตุจากการที�บริษัทขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามคงอตัราสว่นหนี (สนิตอ่ทนุของบริษัทที�ประมาณ 1 ต่อ 1    

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ได้ชี (แจงเพิ�มเติมว่า อตัราสว่นเจ้าหนี (
ทางการค้าเป็นไปตามยอดขายของบริษัท ซึ�งเป็นไปตามปกติทางการค้า   

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมตใินวาระนี ( 

 ก่อนการลงมติในวาระนี ( มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 271 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
458,829,462 หุ้น 

 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทประจําปีสิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสยีงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ( 

  อนมุตัิ   จํานวน   458,796,362  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน                  100 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

  งดออกเสยีง  จํานวน             33,000  เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้ จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินช่วยชี (แจง
รายละเอียดในวาระนี (ให้ที�ประชมุพจิารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงนิได้ชี (แจงต่อที�ประชมุว่าตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37. กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นหุ้ นสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสํารองนี (จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื�องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกําไรสทุธิ               
ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัท                 
จึงเห็นสมควรไม่จดัสรรเงนิกําไรไว้เป็นทนุสาํรองเพิ�มเตมิอีก 
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 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 30 ขึ (นไปของกําไรสทุธิในแต่ละปี เนื�องจากบริษัทมี
กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานในปี 2559 จํานวน 350,794,022 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พจิารณาและเห็นควร           
เสนอขอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่าย
จากกําไรสะสม (ซึ�งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30) ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวมทั (งสิ (น 248,002,544.25 บาท                 
ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทที�กําหนดไว้  

 โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงนิปันผลในวนัที� 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 
9 พฤษภาคม 2560 และบริษัทจะจ่ายเงนิปันผลภายในวนัพธุที� 24 พฤษภาคม 2560 

 ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�งได้เสนอแนวทางให้บริษัทจ่ายเงนิปันผลปีละ 2 ครั (ง โดยมีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลด้วยได้
หรือไม่  

 ประธานกลา่วขอบคณุสาํหรับข้อเสนอแนวทางการจ่ายเงนิปันผลและรับไปพจิารณา 

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร    
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมตใินวาระนี ( 

 ก่อนการลงมติในวาระนี ( มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ (นรวมเป็นจํานวน 272 ราย นับจํานวนหุ้ นรวมได้ 
458,833,518 หุ้น 

 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที�คณะกรรมการเสนอ 
ทุกประการ โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ( 

  อนมุตัิ   จํานวน   458,773,118  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9934 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน             30,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0066 

  งดออกเสยีง  จํานวน             30,000  เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (ให้ที�ประชมุพิจารณา 

 เลขานุการที�ประชุมได้ชี (แจงต่อที�ประชุมว่า เนื�องจากบริษัทมีการเลือกตั (งกรรมการโดยการลงมติเลือกตั (งเป็น
รายบคุคล ไม่ได้ใช้วิธี Cumulative Voting บริษัทจึงควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการเลอืกตั (งกรรมการโดยการแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 13 และเพื�อเป็นการสนบัสนนุการทํางานและทําให้การปฏิบติังานของบริษัทมีความคล่องตวัมากขึ (น รองรับงาน
บริษัทที�มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื�อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทแก้ไขข้อบังคบัของ
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บริษัทข้อ 26  โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่  รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 ที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว   

  ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�งเสนอให้บริษัทนําเสนอข้อมลูกรรมการเพื�อให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั (งกรรมการทกุคน
พร้อมกนัไปในคราวเดียว เพื�อเวลาลงมติแตง่ตั (งกรรมการจะได้ลงมติต่อเนื�องกนัไป 

  เลขานกุารที�ประชมุชี (แจงว่า แนวทางปฏิบตัิของบริษัทในการพิจารณาวาระเรื�องการเลือกตั (งกรรมการก็ได้มีการลง
มตเิลือกตั (งกรรมการเป็นรายบคุคลเรียงตามลําดบัพร้อมกนัไปในคราวเดียวกนัเหมือนเช่นวิธีการที�ผู้ ถือหุ้นได้เสนอข้างต้น 

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมตใินวาระนี ( 

 หลังจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และ ข้อ 26 โดย                    
ให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ตามที�คณะกรรมการบริษัทเสนอทกุประการดงันี (  

 “ข้อ 13.  ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั (งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี ( 

      (1)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสยีง 

                          (2)   การเลอืกตั (งกรรมการจะลงคะแนนเสยีงเลอืกตั (งเป็นรายบคุคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจํานวน
กรรมการทั (งหมดที�จะต้องเลอืกตั (งในคราวนั (นก็ได้ ทั (งนี ( ตามแต่ที�ประชุมจะเหน็สมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกตั (งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที�ผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั (งจะได้รับคะแนนเสียงจาก                 
ผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นนั (นมีอยู่ทั (งหมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ�งผู้ใดมากหรือน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

                      (3)  บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั (งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพงึมีหรือจะพึงได้รับเลอืกตั (งในครั (งนั (น ในกรณีบคุคลซึ�งได้รับการเลอืกตั (งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั (งในครั (งนั (น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี (ขาด” 

 “ข้อ 26.    ชื�อและจํานวนกรรมการในคณะกรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อกระทําการแทนบริษัทคือ กรรมการ
สองคนลงลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพนับริษัทได้ เว้นแต่ในกรณีเพื�อการขออนุญาต
ติดตั (งมิเตอร์นํ (าประปา, ไฟฟ้า, โทรศพัท์, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟา้, นํ (าประปา, โทรศพัท์, การขอโอน รับโอนและ
รับคืนเงินประกนัการใช้ไฟฟา้, นํ (าประปา, โทรศพัท์ หรือการขออนญุาตปลกูสร้างอาคาร หรือการขอเลขหมายประจําบ้าน และการ
ขอเชื�อมทาง การเชื�อมท่อระบายนํ (า ให้กรรมการคนหนึ�งคนใดโดยระบชืุ�อเป็นผู้ลงลายมือชื�อและประทบัตราสําคญัของบริษัท                    
จึงจะมีผลผกูพนับริษัทได้   

   ทั (งนี ( ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือที�ประชมุคณะกรรมการอาจกําหนดชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อผกูพนั
บริษัทและประทบัตราสาํคญัของบริษัทได้”        

 โดยที�ประชุมมีมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนดงันี ( 
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  อนมุตัิ   จํานวน   451,490,018  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  98.3995 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน        7,289,300 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    1.5887 

  งดออกเสยีง  จํานวน             54,200  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0118 

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 6 พจิารณาเลือกตั 7งกรรมการแทนกรรมการท ี	ออกตามวาระ 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (ให้ที�ประชมุพิจารณา 

 เลขานกุารที�ประชมุได้ชี (แจงต่อที�ประชมุวา่ วาระนี (เป็นเรื�องที�จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและ                             
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดที�กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ทกุปี โดยให้กรรมการ             
ที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที�จะได้รับการเลือกตั (งให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้อกี ในปี 2560 มีกรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระรวม 4 คน คือ 

 (1)  นางสธิุดา   สริุโยดร    

 (2)  นางสาวรัชนี  มหตัเดชกลุ  

 (3)  นายชัยยพล  ทิมสธีุพนัธ์  และ 

 (4)  นางสาวชุติมา  ตั (งมติธรรม  ซึ�งได้ลาออกไปในระหว่างวาระตั (งแต่วันที� 16 มิถุนายน 2558 และที�ประชุม                   
ผู้ ถือหุ้นได้ให้สงวนตาํแหนง่กรรมการดงักลา่วไว้ 

 นอกจากนี ( บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  และเสนอชื�อบคุคล
เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั (งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�บริษัทกําหนดและเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื�อผู้ที�เหมาะสมเพื�อเข้ารับการเลอืกตั (งเป็นกรรมการมายงั
บริษัท 

 ประธานได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า กรรมการที�ครบกําหนดวาระซึ�งได้รับการเสนอชื�อให้เลือกตั (งเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ�งจะขอออกจากห้องประชมุก่อนการลงมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  

 เลขานุการที�ประชุมได้ชี (แจงต่อว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั�นกรองของคณะกรรมการสรรหามี
ความเห็นว่า นางสธิุดา สริุโยดร นางสาวรัชนี มหัตเดชกลุ นายชัยยพล ทิมสธีุพนัธ์ และนางสาวดษุฎี ตนัเจริญเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที�ประชุมพิจารณา
ดงันี ( 

 (1)   เลอืกตั (งให้ 1) นางสธิุดา สริุโยดร และ 2) นางสาวรัชน ีมหตัเดชกุล ซึ�งเป็นกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่ง
ตามกําหนดวาระในครั (งนี (กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ�ง 
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 (2)   เลือกตั (งให้นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ ซึ�งเป็นกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั (งนี (กลบั
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ�ง 

 (3)   เลือกตั (งให้นางสาวดุษฎี ตนัเจริญ เป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างลงของนางสาวชุติมา                   
ตั (งมติธรรม 

 ประธานสอบถามที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยดาํเนนิการเกี�ยวกบัการลงมติในวาะนี ( 

 เลขานุการที�ประชุมได้แจ้งวิธีการลงมติในวาระนี ( โดยจะขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั (งกรรมการเป็น
รายบคุคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสยีงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

 หลังจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติเลือกตั (งให้นางสุธิดา สุริโยดร นางสาวรัชนี  มหัตเดชกุล                          
และนายชัยยพล  ทิมสุธีพันธ์  ซึ�งเป็นกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั (งนี (กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ�ง และเลือกตั (งให้นางสาวดุษฎี  ตันเจริญ เป็นกรรมการใหม่แทนตําแหน่งที�ว่างของ                 
นางสาวชุติมา ตั (งมติธรรม โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ( 

1. นางสธิุดา   สริุโยดร   

เห็นด้วย  จํานวน   451,476,718  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 98.4046 

ไม่เห็นด้วย  จํานวน     7,319,600 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   1.5954  

งดออกเสยีง จํานวน             37,200  เสยีง    

บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

2. นางสาวรัชนี   มหตัเดชกลุ 

เห็นด้วย  จํานวน   451,476,718  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 98.4046 

ไม่เห็นด้วย  จํานวน     7,319,600 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   1.5954  
งดออกเสยีง จํานวน             37,200  เสยีง    

บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

3. นายชยัยพล   ทิมสธีุพนัธ์ 

เห็นด้วย  จํานวน   458,765,918  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 99.9934 

ไม่เห็นด้วย  จํานวน           30,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   0.0066  

งดออกเสยีง จํานวน             37,200  เสยีง    

บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 
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4. นางสาวดษุฎี  ตนัเจริญ 

เห็นด้วย  จํานวน   451,476,718  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 98.4046 

ไม่เห็นด้วย  จํานวน     7,319,600 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   1.5954  

งดออกเสยีง จํานวน             37,200  เสยีง    
บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

วาระท ี	 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ  

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้ จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินช่วยชี (แจง
รายละเอียดในวาระนี (ให้ที�ประชมุพจิารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบญัชีการเงินได้ชี (แจงต่อที�ประชมุว่า คณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และเงนิบาํเหน็จกรรมการประจําปี 2559 ดงันี ( 

 (1)  ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยเป็นการจ่ายค่าเบี (ยประชุมสําหรับ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เฉพาะกรรมการ
ที�เข้าร่วมประชมุ ในอตัราค่าเบี (ยประชมุ ดงันี ( 

  1.1  ประธาน                         15,000 บาทต่อครั (ง 

  1.2 กรรมการท่านละ             10,000 บาทตอ่ครั (ง 

 (2)   เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี  2559 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน                      
2,350,000 บาท 

 ประธานสอบถามที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยดาํเนนิการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี (  

 ก่อนการลงมติในวาระนี ( มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 275 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
459,612,518 หุ้น 

 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนมุัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และเงิน
บําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 ดังนี ( 1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยเป็นการจ่าย              
ค่าเบี (ยประชุม และ 2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 ในอัตรา 235,000บาท ต่อคน รวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน 
2,350,000 บาท  ตามรายละเอียดที�คณะกรรมการเสนอทกุประการ โดยที�ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสยีงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ ดงันี ( 

  อนมุตัิ   จํานวน   459,547,918  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9859 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน             30,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0066 
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  งดออกเสยีง  จํานวน             34,200  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0074 

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 8  พจิารณาแต่งตั 7งผู้สอบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560 

 ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (ให้ที�ประชุมพิจารณา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี (แจงต่อที�ประชุมว่า วาระนี (จะเป็นการพิจารณาเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เนื�องจากผู้สอบบญัชีของบริษัทครบกําหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ ซึ�งคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั�นกรอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั (งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 
5752 และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย                  
สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560  และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 
1,510,000 บาท ซึ�งเพิ�มขึ (นจากปีที�แล้วจํานวน 70,000 บาท เนื�องจากบริษัทมีปริมาณงานที�เพิ�มขึ (น 

 ทั (งนี ( บริษัทที�เป็นสาํนกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสีย
กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล และนางสาว                   
ปัทมวรรณ วฒันกลุ ยงัไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบญัชีงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยมาก่อน 

 ประธานสอบถามที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยดาํเนนิการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี (  

 ก่อนการลงมติในวาระนี ( มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 278 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
459,654,218  หุ้น 

 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติแต่งตั (งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที� 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 5752 และ/หรือนางสาว
ปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจําปี 2560  และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,510,000 บาท โดยที�
ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ( 

  เห็นด้วย  จํานวน   459,540,862  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9901 

  ไม่เห็นด้วย   จํานวน             45,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0099 

  งดออกเสยีง  จํานวน             67,956  เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

                                                                                15 
 

วาระท ี	 9  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารช่วยชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (ให้ที�ประชุม
พิจารณา 

 นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารได้ชี (แจงต่อที�ประชุมว่า ตามมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนมุติัให้
บริษัทออกหุ้ นกู้ และเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมทั (งสิ (นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ�งบริษัทได้ดําเนินการออกไปแล้วจํานวน 
2,995,000,000 บาท คงเหลือที�จะออกหุ้นกู้ ได้อีกจํานวน 5,000,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอ
ต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื�อเป็นเงินทุนหมนุเวียน                  
ในการดําเนินงานและรองรับการขยายธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการซื (อที�ดินในการพฒันาโครงการและการชําระ
คืนหนี (ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ                         
มีหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนก็ได้ ทั (งนี ( ขึ (นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแตล่ะคราว มีอายไุม่เกิน 5 ปีนบัตั (งแต่วนัออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็น
โครงการและ/หรือในลกัษณะหมนุเวียนให้แก่ประชาชนทั�วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทนุประเภท
สถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศและ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือกฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องที�มีผลใช้บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั (น รวมทั (ง
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจ                    
ในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในการดําเนินการใด ๆ                       
ทั (งปวงตามที�จําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  สาํหรับรายละเอียดเบื (องต้นของหุ้นกู้ ที�ประสงค์                   
จะออกและเสนอขายตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามเกี�ยวกับกําหนดการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  วิธีการในการนับอายุของหุ้ นกู้ และจะมี                             
การนาํหุ้นกู้ที�ออกและเสนอขายดงักลา่วไปจดทะเบียนในตลาดรองหรือไม่ 

 นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการบริหารได้ชี (แจงว่า เมื�อบริษัทมีแผนที�จะต้องใช้เงนิเพื�อการดําเนินงานของบริษัท
จึงจะกําหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  สําหรับการนับอายุของหุ้นกู้นั (นจะเริ�มนับเมื�อบริษัทมีการออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว
ดังนั (น หุ้นกู้ แต่ละคราวที�ออกจะครบกําหนดไม่พร้อมกัน แต่จะมีอายุไม่เกิน 5 ปีในแต่ละคราวที�บริษัทดําเนินการออกและ                         
เสนอขาย นอกจากนี ( หุ้ นกู้ ของบริษัทที�เคยออกมาก็ได้มีการจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี (ไทย หรือ Thai Bond 
Market Association (ThaiBMA) ซึ�งหุ้นกู้ ที�จะออกใหมนี่ (ก็จะดาํเนนิการเช่นเดียวกนั 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี (แจงเพิ�มเติมว่า การเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาในวาระนี (เพื�อพิจารณา                  
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทนั (น เป็นการขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นไว้ก่อน และ                      
เมื�อบริษัทมีความจําเป็นและมีแผนงานที�จะต้องใช้เงนิทนุก็จะได้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทนัท ี

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร  
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมตใินวาะนี ( 
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 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000                    
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื (องต้นของหุ้นกู้ที�ประสงค์จะออกและเสนอขายตามที�คณะกรรมการบริษัทเสนอทกุประการดงันี ( 

รายละเอยีดเบื 7องต้นของห ุ้นก ู้ท ี	ประสงค์จะออกและเสนอขาย 

วตัถปุระสงค์  

 

 เพื�อเป็นเงนิทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานและการลงทนุในโครงการสาํคญัของบริษัทและ

บริษัทย่อย  

 เพื�อซื (อที�ดินในการพฒันาโครงการ  

 เพื�อชําระคืนหนี (  

ชนดิ หุ้ นกู้ ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน          

มีหรือไม่มีผู้แทนก็ได้ ทั (งนี ( ขึ (นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้น

กู้ ในแต่ละคราว  

สกลุเงิน  เงนิบาท  

มลูค่ารวม 

ของหุ้นกู้  
วงเงินรวมและมลูค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ�งโดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพยีงชุดเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้  ทั (งนี ( ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกําหนด และ/หรือหุ้นกู้ ครบกําหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ ชุดใหม่เพิ�มเติมได้ โดยมลูค่าเสนอ
ขายหุ้นกู้ ชุดใหม่รวมกับมลูค่าหุ้นกู้ คงค้างเดิมที�ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 3,000 
ล้านบาท  

อาย ุ ไม่เกิน 5 ปีนบัตั (งแต่วนัออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว   

วิธีการเสนอขาย  

 

เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียนให้แก่

ประชาชนทั�วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทนุประเภทสถาบนัในประเทศ

และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือกฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องที�มีผลใช้บงัคบัในขณะที�ออกและ

เสนอขายหุ้นกู้นั (น  

การไถ่ถอน 

ก่อนกําหนด  

 

ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจมีห รือไม่ มีสิท ธิขอไถ่ ถอนหุ้ นกู้ คืน ก่อนกําหนด และบ ริษั ทมีห รือไม่มีสิท ธิ 

ขอไถ่ ถอนหุ้ นกู้ คื นก่ อนกําหนด ทั (งนี ( ให้ เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขในการออกหุ้ นกู้  

ในแตล่ะคราว  

อตัราดอกเบี (ย  

 

ขึ (นอยู่ กับสภาวะตลาดในขณ ะที� ออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ห รือตามข้อตกลงและเงื�อนไข 

ขอ งหุ้ น กู้ ที� อ อ ก ใน ค รา ว นั (น ๆ   ทั (งนี ( ใ ห้ อ ยู่ ภ า ย ใต้ บั งคับ ข องป ระ ก า ศ ค ณ ะ ก รรม ก า ร 

กํ า กับ ต ล า ด ทุ น  แ ล ะ /ห รือ ป ระก าศ ห รือ ก ฎ ระ เบี ย บ อื� น ๆ  ที� เกี� ย ว ข้อ งที� มี ผ ล ใช้ บั งคับ 

ในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว   

การมอบอํานาจ  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท
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 มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ ในส่วนที�ยังไม่ได้กําหนดตามความจําเป็นและเห็นสมควรที�จะต้องกําหนดตามระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคบั และกฏหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง เช่น ชื�อหุ้นกู้  ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้นกู้ ที�จะ

ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  การคํ (าประกัน หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย 

อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิและหน้าที�อื�นใดตามประเภทหุ้นกู้ที�จะออกในแต่ละ

คราว อตัราดอกเบี (ย วิธีการชําระเงินต้น  และดอกเบี (ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และ

รายละเอียดการเสนอขายนายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ แทนผู้ถือหุ้ นกู้  การแต่งตั (งที�ปรึกษาหรือบุคคลอื�นใดที�

เกี�ยวข้องกบัการออกหุ้นกู้  การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ รวมถึงการนําหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบยีนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี ( ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์ซื (อขายหลกัทรัพย์ 

หรือตลาดรองใดๆ รวมถงึองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนนิการขออนญุาต ดําเนินการเปิดเผย

ข้อมลู และการดําเนินการอื�นใดกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ทั (งปวง

ตามที�จําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ( 

  อนมุตัิ   จํานวน   459,555,862  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9786 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน                  100 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

  งดออกเสยีง  จํานวน             98,256  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0214 

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 10 พจิารณาอนุมัตกิารให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่บริษทั ชัยนันท์-บางพล ีพาร์คแลนด์ จาํกดั  

 ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ช่วยชี (แจงรายละเอียดในวาระนี (ให้ที�ประชมุพิจารณา 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี (แจงต่อที�ประชุมว่า บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จํากดั (“ชัยนนัท์-บางพลี”) 
ซึ�งเป็นผู้ให้เช่าช่วงที�ดนิในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนแก่บริษัท พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด (ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัท
ถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) (“พรอสเพค”) ได้ขอกู้ ยืมเงินจากบริษัทในวงเงิน 100 ล้านบาท 
ระยะเวลาการกู้  3 ปี และให้คิดดอกเบี (ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี   เพื�อนําเงินไปใช้ในการต่อสญัญาเช่าที�ดินออกไปอีก 14 ปี กับมลูนิธิ
โรงพยาบาลสงฆ์ วดัปากนํ (า และวดัมงคลนิมิต และหากชัยนนัท์-บางพลีต่อสญัญาเช่าที�ดินดงักล่าวได้แล้วก็ตกลงที�จะให้เช่าช่วงที�ดิน          
ที�พรอสเพคเช่าช่วงอยู่ต่อไปอีกตามระยะเวลาที�ได้รับการต่อสัญญาเช่าจากเจ้าของที�ดิน โดยจะคิดค่าตอบแทนในการต่อ
สญัญาเช่าช่วงเท่ากบัราคาทนุบวกส่วนต่างอีกร้อยละ 15   ทั (งนี ( การให้ความช่วยเหลือทางการเงนิดงักล่าวเพื�อประโยชน์ของ
พรอสเพค ในการได้รับการต่อสญัญาเช่าช่วงที�ดิน นอกเหนือจากการได้รับดอกเบี (ยจากการให้กู้ยืมเงนิ   
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 พื (นที�ของพรอสเพคในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 

• คาดว่าจะมีพื (นที�ให้เช่ารวม 128,000 ตร.ม. ภายในปี 2560 

• ก่อสร้างพื (นที�ให้เช่าเพิ�มอกี 160,000 ตร.ม. เมื�อโครงการแล้วเสร็จปี 2562 

• จะมีรายได้ค่าเช่าแล้วเสร็จประมาณ 500 ลบ. จากพื (นที�ให้เช่ารวม 288,000 ตร.ม. ในปี 2563 

• บริษัทร่วมทนุกบั TICON จะก่อสร้างพื (นที�ให้เช่าอีก 60,500 ตร.ม. ภายในปี 2561 

  

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามที�พรอสเพคจัดตั (งบริษัทร่วมทนุกบั TICON เพื�อสร้างคลงัสินค้าแบบสั�งสร้าง (Build to 

suit) จะมกีารสร้างแบบนี (ทั (งโครงการหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี (แจงต่อที�ประชุมว่า TICON เป็นบริษัทที�จัดตั (งขึ (นมานาน มีความชํานาญทางด้าน 
Build to suit และมีพื (นที�ให้เช่าต่อรายในขนาดที�ใหญ่มาก  

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามสทิธิการเช่า เมื�อสิ (นสดุสญัญาทรัพย์สนิต่างๆ จะดาํเนนิการอยา่งไร 

 นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารได้ชี (แจงว่า มลูนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ สิ�งปลกูสร้างทั (งหมดจะตกเป็นของ
มลูนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เมื�อสิ (นสดุสญัญาเช่า ส่วนวัดปากนํ (ากับวดัมงคลนิมิต สิ�งปลูกสร้างทั (งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ7ของวัด
ตั (งแตเ่ริ�มการก่อสร้าง  

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมตใินวาะนี ( 

 หลงัจากที�ประชมุได้พจิารณาแล้ว ที�ประชมุมีมติอนมุตักิารให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บริษัท ชยันนัท์-บางพล ี
พาร์คแลนด์ จํากัด โดยการให้กู้ ยืมเงินจํานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที�คณะกรรมการบริษัทเสนอ                
ทุกประการ โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ( 

  อนมุตัิ   จํานวน  458,760,862  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9901 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน            45,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0099 

  งดออกเสยีง  จํานวน         847,956  เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 11 พจิารณาเรื	องอ ื	น ๆ  
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 ประธานสอบถามที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือมีเรื�องที�จะเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่  
เนื�องจากคณะกรรมการได้หมดวาระที�จะเสนอต่อที�ประชุมแล้ว เมื�อที�ประชุมไม่มีเรื�องที�จะเสนอให้พิจารณาต่อไป                             
ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที�เข้าร่วมประชุมและให้การสนบัสนนุกิจการของบริษัท   
มาด้วยดีโดยตลอด และกลา่วปิดประชมุเมื�อเวลา 16.18 น. 

 

 
  ลงชื�อ.............................................................ประธานที�ประชมุ 
                                                                                              ( นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ) 
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รายนามและประวัตขิองกรรมการท ี�เสนอชื�อให้ได้รับการเลือกตั �ง 

 
 
ช ื�อ-นามสกุล   : นายวรสทิธิ� โภคาชยัพฒัน์ 
 
อายุ     :  55  ปี 
 
ประเภทกรรมการ  :  กรรมการ 
     
ตาํแหน่ง ปัจจุบัน   :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี�ยง/                            
คณะผู้บริหารระดบัสงู 

 
เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    :  26 ตลุาคม 2558 
 
จาํนวนหุ้นท ี�ถอื    :   ไมม่ี      
 
วุฒกิารศึกษา   :   ปริญญาตรี / BS Industrial Management Cornegie – Mellon University, USA  
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   :   DCP ปี 2545 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ ื�น  : 
 
- กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ฟินนัซา่ จํากดั (มหาชน) 

   ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั�น จํากดั (มหาชน)  
- กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน :   ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ฟินนัซา่ แคปปิตอล จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ฟินนัซา่ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั  
    ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จํากดั 

- กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความ :   ไมม่ี 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  
 

การเข้าร่วมประชุมในปีท ี�ผ่านมา :   ประชมุคณะกรรมการ 9/9 ครั Yง  
 
จาํนวนปีท ี�เป็นกรรมการ  :   1 ปี 6 เดือน 
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รายนามและประวัตขิองกรรมการท ี�เสนอชื�อให้ได้รับการเลือกตั �ง 

 
 
ช ื�อ-นามสกุล   :   นายธีรพนัธ์ุ จิตตาลาน  
 
อายุ     :   63  ปี 
 
ประเภทกรรมการ  :   กรรมการอิสระ 
 
ตาํแหน่ง ปัจจุบัน   :   กรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
          กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 
เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    :   17 มีนาคม 2560 
 
จาํนวนหุ้นท ี�ถอื    :   ไมม่ี      
 
วุฒกิารศึกษา   :   ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
         ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
          
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   :   DAP รุ่นที� 140/2560 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ ื�น  :  
 
- กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   ไมม่ี 
- กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน :   ไมม่ี 
- กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความ :   ไมม่ี 

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท      
 
การเข้าร่วมประชุมในปีท ี�ผ่านมา : ประชมุคณะกรรมการ 7/7 ครั Yง  
 
จาํนวนปีท ี�เป็นกรรมการ  :   1 ปี 2 เดือน 
 
จาํนวนปีท ี�เป็นกรรมการอ ิสระ :   1 ปี 2 เดือน  
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รายนามและประวัตขิองกรรมการท ี�เสนอชื�อให้ได้รับการเลือกตั �ง 

 
     
ชื�อ-นามสกุล   :   นางมาลยั รัชตสวรรค์ 
 
อายุ     :    63  ปี 
 
ประเภทกรรมการ  :   กรรมการอิสระ 
 
ตาํแหน่ง ปัจจุบัน   :   กรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
          กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 
เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    :   28 เมษายน 2558 
 
จาํนวนหุ้นท ี�ถอื    :   ไมม่ี  
 
วุฒกิารศึกษา   :   ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   :    DAP รุ่นที� 127/2559 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ ื�น  :  
  
- กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน  :    ไมม่ี 
- กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน :    ปัจจบุนั กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ บริษัท สนัติภาพ (ฮั�วเพ้ง 1958) จํากดั 

     ปัจจบุนั กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอฟบี ฟูด้เซอร์วิส (2017) จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีทีที โฮลดิ Yง จํากดั 

- กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความ :    ไมม่ี 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท      

 
การเข้าร่วมประชุมในปีท ี�ผ่านมา :   ประชมุคณะกรรมการ 7/9 ครั Yง  
 
จาํนวนปีท ี�เป็นกรรมการ  :   3 ปี  
 
จาํนวนปีท ี�เป็นกรรมการอ ิสระ :   3 ปี  
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นิยามของกรรมการอสิระและขอบเขตอาํนาจหน้าท ี�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                           

และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั 

นิยามของกรรมการอสิระ 

บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ�งเป็นไปตาม

ข้อกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  กรรมการอิสระ มีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี - 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสยีงทั -งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั -งนี -ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั -นๆ ด้วย 

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ของผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ได้รับ
แตง่ตั -งเป็นกรรมการอิสระ ทั -งนี -ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�
ปรึกษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั -งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุหรือ
บคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั -งไม่
เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ได้รับแตง่ตั -งเป็นกรรมการอิสระความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทํารายการ
ทางการค้าที�กระทําเป็นปกตเิพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ -าประกนั การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนี -สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญามีภาระหนี -ที�ต้องชําระตอ่อกี
ฝ่ายหนึ�ง ตั -งแตร้่อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตั -งแตยี่�สิบล้านบาทขึ -นไป แล้วแตจ่ํานวนใดจะ         
ตํ�ากวา่  ทั -งนี -การคํานวณภาระหนี -ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนั ตามประกาศ
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คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระ
หนี -ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี -ที�เกิดขึ -นในระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ได้รับแตง่ตั -งเป็นกรรมการอสิระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย หรือที�
ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั -นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ได้รับแต่งตั -งเป็น
กรรมการอสิระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั -งขึ -นเพื�อเป็นตวัแทน เพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  ที�ปรึกษาที�
รับเงินเดอืนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสียงทั -งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการ
ที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนนิงานของบริษัท 

(10) ภายหลงัได้รับการแตง่ตั -งให้เป็นกรรมการอสิระที�มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหน้าที�กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที�

กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยเน้นการเพิ�มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กิจการและรักษาไว้ซึ�ง

ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งต้องปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท  

ตลอดจนให้เป็นไปตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื�อสตัย์สจุริต 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท ดงัตอ่ไปนี - 

1)      สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั -ง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�
รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั -งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทั -งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี    โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั -ง 

5) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์    ทั -งนี -เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงาน 
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี - 

(ก) ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
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(ค) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์    ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�ตาม                     
กฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื�นที� เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั�วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความ
รับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สั�งการให้ฝ่ายจดัการ 

หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทที�เกี�ยวข้อง มาให้ความเหน็ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที�เหน็ว่าเกี�ยวข้อง 

จําเป็น นอกจากนั -น ในการปฏิบตัิหน้าที�ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของข้อบงัคบัฉบบันี - คณะกรรมการตรวจสอบ

อาจขอปรึกษาจากที�ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เชี�ยวชาญในวิชาชีพอื�นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็น และเหมาะสม 

โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในเรื�องค่าใช้จ่ายทั -งหมด 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1) กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษัท รวมทั -งการสรรหาคดัเลือก
บุคคลที�มีความเหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาแต่งตั -งหรือที�
ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทเลือกตั -งให้เป็นกรรมการบริษัทตามแตก่รณี  

2) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทกอ่นให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

3) กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการพจิารณาคดัเลือกผู้บริหารระดบัสงู รวมทั -งการสรรหาคดัเลอืก
บคุคลที�มีความเหมาะสมเพื�อดํารงตาํแหนง่  และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

ผู้ บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการผู้ จัดการ                          
รองกรรมการผู้จดัการ และตําแหนง่อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

4) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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5) พิจารณาคณุสมบติัของกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และ
เป็นไปตามเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

6) ให้คาํแนะนําในการจดัทําและทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู  
7) พิจารณาแตง่ตั -งเจ้าหน้าที�ของบริษัทจํานวน 1 คน เพื�อทําหน้าที�เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน  
8) ปฏิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1) กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยง เพื�อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานการบริหารความเสี�ยง
ของบริษัท 

2) ประเมินความเสี�ยง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ -น ทั -งที�มาจาก
ภายนอกและภายในบริษัท  ซึ�งอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื�อกําหนดมาตรการป้องกันและ
บริหารจัดการความเสี�ยง เช่น ความเสี�ยงด้านธุรกิจ  ความเสี�ยงด้านการเงิน  ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์  ความเสี�ยงด้าน
ปฏิบตักิาร  คือ กระบวนการในการดําเนินธุรกิจ เช่น วิธีการก่อสร้าง  ปัญหาผู้ รับเหมา  ความผนัผวนด้านราคาวสัด ุ เป็นต้น 

3) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี�ยงต่อบริษัท และโอกาสที�ความเสี�ยงนั -นจะเกิดขึ -น โดยวิเคราะห์                    
แตล่ะความเสี�ยงมีโอกาสเกิดขึ -นมากน้อยแคไ่หน และเมื�อเกิดขึ -นแล้วส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด 

4) กําหนดมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที�เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี�ยง เพื�อปอ้งกนัและหรือลด
ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ -น และกําหนดขอบเขตของความเสี�ยงของแต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัที�สามารถยอมรับได้ 

5) ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี�ยงและรายงานผลการประเมินความเสี�ยงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) บริหารงานในเรื�องเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท และตามขอบเขตของกฎหมาย เงื�อนไข กฎระเบยีบ หนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 

2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจําปีเพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ 
3) พิจารณากลั�นกรองโครงการลงทนุตา่ง ๆ ของบริษัทเพื�อนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
4) พิจารณาและอนมุติัการจดัซื -อที�ดินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้มีอํานาจ

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อสํานกังานที�ดินที�เกี�ยวข้อง รวมทั -งการอนุมัติเงินลงทุนชั�วคราวเพื�อการพฒันา
โครงการที�สืบเนื�องจากการซื -อที�ดินและ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ตามขอบเขตอํานาจและวงเงินที�คณะกรรมการบริษัท
กําหนด  

ทั -งนี - การอนมุตัิรายการของบริษัทย่อยจะต้องเป็นบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยตั -งแตร้่อยละ 
90 และรายการดงักล่าวต้องไม่ใช่รายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกบัรายการดงักลา่ว 
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5) พิจารณาและอนมุติัการขายที�ดินและ/หรือทรัพย์สนิใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในราคาไม่ตํ�ากว่า
ราคาตลาด ณ วนัที�คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติการขาย ตามขอบเขตอํานาจและวงเงินที�คณะกรรมการบริษัท
กําหนด รวมทั -งให้มีอํานาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอ่สาํนกังานที�ดินที�เกี�ยวข้อง  

6) พิจารณาและอนมุตัิการทําธุรกรรมที�อยูน่อกเหนือแผนงานงบประมาณที�มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 
7) พิจารณาและอนุมัติการกู้ เงินหรือขอสินเชื�อจากสถาบันการเงิน  รวมตลอดถึงการชําระหรือใช้

จ่ายเงินเพื�อธรุกรรมปกตขิองบริษัทตามขอบเขตอํานาจและวงเงินที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
8) พิจารณาอนมุัติการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที�เกี�ยวข้อง รวมทั -ง

การกําหนดผู้มีอํานาจสั�งจ่ายสําหรับบญัชีธนาคารของบริษัท 
9) พิจารณาและอนุมัติการทํารายการทางด้านนิติกรรมและเอกสารในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

เกี�ยวกบัการขออนุญาตแก้ไขแผนผงัโครงการและวิธีการจัดสรรที�ดินโครงการ การขอออกโฉนดที�ดิน การขอแบ่งแยก
และการรวมกรรมสิทธิ[ที� ดิน และการขอรังวัดที�ดิน เช่น รังวัดสอบเขต รังวัดแบ่งแยกในนามเดิม รังวัดแบ่งแยก                 
กรรมสิทธิ[ร่วม รังวดัรวมโฉนด รังวดัแบง่จดัสรร รังวดัแบง่หกัสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

10) จดัทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายธุรกิจ รวมทั -งกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  
11) พิจารณาและอนมุตัิแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  
12) ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัททั -งในด้านการจัดการบริหารทรัพย์สินและการบริหารการเงิน  

เพื�อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
13) ปฏิบตัหิน้าที�อื�น ๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ทั -งนี - การมอบหมายอํานาจ  หน้าที�  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้กรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการบริหารสามารถ
อนมุตัริายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนมุัติรายการที�เป็น
ลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทั�วไปของบริษัทที�เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนมุตัิไว้ โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเรื�องดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุม                 

ผู้ ถือหุ้ นเพื�อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�เกี�ยวข้อง 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดบัสงู   

1) กําหนดวตัถปุระสงค์ นโยบาย และกลยทุธ์องค์กร 
2) ตดัสินใจแผนการดาํเนินงาน  และกําหนดทศิทางโดยรวมขององค์กร 
3) อํานาจจดัการ  และบริหารงาน เพื�อให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ 

4) พิจารณากลั�นกรองเรื�องที�จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร      
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รายละเอ ียดเกี�ยวกับผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 
 

สําหรับปีบัญชี 
 

ปี 2560 ปี 2561 

ชื�อสํานกังานสอบบญัชี 
 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

ชื�อผู้สอบบญัชี นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก                        

และ/หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ 
และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ                      

วฒันกลุ  

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก                        

และ/หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ 
และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ                      

วฒันกลุ 

คา่สอบบญัชี 
 

1,510,000 บาท 1,550,000 บาท 

คา่บริการอื�น 

 

ไมมี่ ไมมี่ 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท/ผู้ บ ริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 

หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 

ไมมี่ ไมมี่ 

ผู้สอบบญัชีที�ลงลายมือชื�อใน               

งบการเงินของบริษัท 
 

นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก                         

 

หมายเหต ุ คา่สอบบญัชีประจําปี 2561 ของ บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) จํานวน 1,550,000 บาท คา่สอบบญัชี

เพิ�มขึ ;น 40,000 บาท เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2560 
 



  สิ�งที�สง่มาด้วย  6 

รายละเอ ียดการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท 

ข้อบังคับเดิม ร่างข้อบังคบัใหม่ เหตุผล 

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�ง
ของจํานวนกรรมการทั &งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่
อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที� ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ                     
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ให้กรรมการซึ�งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็น
ประธานในที�ประชมุ 
             การวินิจฉยัชี &ขาดของที�ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
             กรรมการคนหนึ�งมีเสยีงหนึ�งในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ�งมีสว่นได้
เสียในเรื�องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั &น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน             
ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ &นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี &ขาด 

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจํานวนกรรมการทั &งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่
ใน ที� ป ระชุม ห รือ ไม่ สาม ารถ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที� ได้  ถ้ ามี รอ งป ระธาน กรรม การ                            
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้กรรมการซึ�งมาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธาน
ในที�ประชมุ 
             การวินิจฉยัชี &ขาดของที�ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
             กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ�งมีส่วนได้
เสียในเรื�องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั &น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน               
ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ &นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี &ขาด 
             การประชมุคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทอาจจะจดัให้
มีการประชมุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด 

เพื� อสนับสนุนให้บริษัท
ส า ม า ร ถ จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณ ะกรรมการผ่านสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก 
แม้ จะไม่อยู่ ใน สถ าน ที�
เดี ย ว กั น  ซึ� ง จ ะ ช่ ว ย
ป ร ะ ห ยั ด ต้ น ทุ น แ ล ะ
ระยะเวลาในการจัดการ
ประชมุ 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญ

ประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ &นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

            การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน่้อยกวา่หนึ�งในห้าของ
จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั &งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน ซึ�งมีหุ้ นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั &งหมด จะเข้าชื�อกัน
ทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใด 
ก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลา่ว
ด้วย 

 

ข้อ 27.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญ    

ประจําปีภายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ &นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

            การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุม
วิสามญั  

            คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้
สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบ(10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั &งหมดจะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุรื�องและเหตผุลในการ
ที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี�สบิห้า(45)วนันบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น         

เพื�อให้สอดคล้องกบัคําสั�ง
หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที�  21/2560 
เรื� อ งการแก้ไขเพิ� ม เติม
ก ฎ ห ม า ย เพื� อ อํ า น ว ย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
ประกอบธุรกิจลงวันที�  4 
เมษายน 2560ซึ�งได้แก้ไข
พระราชบัญ ญั ติบ ริษั ท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 100 
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ข้อควรปฏบิัตสิ ําหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดง                        
ในวันประชุม รายชื�อและรายละเอ ียดเกี�ยวกับกรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

   

  การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด 

(Barcode) เพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที�จะมาประชมุโปรดกรอกรายละเอียดให้

ครบถ้วนและนําแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  บริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐานในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและเริ�มลงทะเบียน 

ตั :งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัที� 24 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าห้องจามจุรี บอลรูมชั :น เอ็ม โรงแรมปทุมวนัปริ :นเซส 

เลขที� 444 มาบญุครองเซน็เตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร   

1. เอกสารหลักฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดง ณ วันประชุมผู้ถ ือหุ้น มีดังนี , 

 กรณีท ี� 1 : การเข้าประชุมด้วยตัวเอง 

   ผู้ ถือหุ้ นนําส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน และลงนามในแบบฟอร์ม (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 12) และ                     
ในกรณี ผู้ ถือหุ้ นสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที�ทางราชการออกให้                           
ส่วนในกรณีผู้ ถือหุ้ นสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงหนังสือเดินทางหรือหนังสือสําคัญประจําตัว                         
คนตา่งด้าวของผู้ ถือหุ้น 

 กรณีท ี� 2 : การมอบฉันทะให้ผู้อ ื�นเข้าร่วมประชุมแทน (บริษัทจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท) 

   ผู้ รับมอบฉนัทะนําสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนและลงนามในแบบฟอร์ม (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 12) 

   ผู้ รับมอบฉนัทะนําสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 9) โดยดําเนินการดงันี : 

   สําหรับบคุคลธรรมดา : 1. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และลงนามโดย   
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

     2. ในกรณีบุคคลสัญชาติไทย กรุณาแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือ
ชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

      ในกรณีบุคคลสญัชาติต่างด้าว กรุณาแนบสําเนาหนงัสือเดินทาง
หรือหนังสือสําคัญ ประจําตัวคนต่างด้าวของผู้ มอบฉันทะ                          
และผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 
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   สําหรับนิติบคุคล : 1. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และลงนาม   
โดยผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

     2. ในกรณีนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย กรุณาแนบสําเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคลที�กรมพฒันาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน  
1 ปี และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางหรือ
หนังสือสําคัญประจําตวัคนต่างด้าวของกรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามในหนงัสือมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมลงลายมือชื�อ
รับรองสําเนาถกูต้อง 

     3. ในกรณีนิติบุคคลที�จดทะเบียนในตา่งประเทศ กรุณาแนบสําเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคลที�ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสําเนาหนังสือ
เดินทางหรือหนังสือสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของกรรมการ               
มีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและสําเนาบัตรประจําตวั
ประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือหนังสือสําคัญประจําตัวคน
ต่างด้าวของผู้ รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนา
ถกูต้อง  

  กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนงัสือมอบอํานาจให้ Custodian และแนบหลกัฐานของ

ผู้มอบอํานาจ และของ Custodian รวมทั :งหนงัสือยืนยนั หรือสําเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย 

  กรณี ผู้ เข้าร่วมประชมุมีการเปลี�ยนแปลงคํานําหน้าชื�อ ชื�อ และชื�อสกลุ กรุณาแสดงหลกัฐานรับรองการ

เปลี�ยนแปลงด้วย 

 

2. ทั ,งนี ,บริษัทขอสงวนสิทธ ิไม่รับลงทะเบียนในกรณีท ี�เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตาม
เงื�อนไข 
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 � หากท่านผู้ถ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวได้ กรณีผู้ถ ือหุ้นต้องการมอบ
ฉัน ท ะให้ผู้ อ ื�น เข้ าร่ วมปร ะชุมแ ท น บริษัท ขอ เสน อ ชื�อ ผู้ รับมอบฉัน ท ะซ ึ� งเป็น กรร มการ อ ิสร ะข อ ง  
บริษัทให้ท่านเลือกเพ ิ�มเตมิ มีรายละเอ ียดดังนี , 

 

            ช ื�อ  นายอฏัฐ์  ทองใหญ่ อศัวานนัท์ 

            ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

     อายุ 45 ปี 

                 ท ี�อยู่  188 ซอยศนูย์วิจยั 6 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ                            
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

  

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :      ไมมี่ 

 

 

                   ช ื�อ  นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ 

            ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

     อายุ 64 ปี 

                 ท ี�อยู่  155/21 หมูที่� 5 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 
11130 

  

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :     ไมมี่ 
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ข้อบงัคับของบริษัท มันคงเคหะการ จาํก ัด (มหาชน) เฉพาะท ีเก ียวกับการประชุมผู้ถ ือห ุ้น 

 
หมวดท ี 5   การประชุมผู้ถ ือห ุ้น 

 ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแต่
วนัสิ .นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่าการประชมุวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร  หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อย
กวา่หนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั .งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ยี�สิบห้าคน  ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ�งในสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั .งหมด จะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื�อใดกไ็ด้   แตต้่องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย 

 ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที� วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่า เป็น
เรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา  แล้วแต่กรณี  รวมทั .งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�อง
ดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ทั .งนี .ให้โฆษณาคําบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนักอ่นวนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนั  

            ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ในเขตจงัหวดัอนัเป็นที�ตั .งสํานกังานใหญ่ หรือจงัหวดัอื�น
ทั�วราชอาณาจกัร 

 ข้อ 29. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี�สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั .งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของ
จํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั .งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

  ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั .งใด   เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�งชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้   หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั .นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั .งหลงันี .ไม่บงัคบัว่าจะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

 

 



 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

 

      ในการประชมุผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชมุ ถ้าไม่มีตวัประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไมมี่ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที�ได้  ก็ให้ที�ประชมุเลือกตั .งผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

 ข้อ 30. ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ และมติของที�
ประชมุผู้ถือหุ้นนั .น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี . 

         (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ .นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี .ขาด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี .  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั .งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การซื .อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญา เกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั .งหมด หรือบางส่วนที�
สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล
อื�นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั   

 ข้อ 31. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี . 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุม แสดงว่าในรอบปีที�ผ่านมากิจการของ
บริษัทได้จดัการไป   

  (2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และงบกําไรขาดทนุ 

  (3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

  (4) เลือกตั .งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และกําหนดคา่ตอบแทน 

    (5) แตง่ตั .งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี 

  (6) กิจการอื�น ๆ 
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 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (Form  B) 

 (PROXY  FORM)  
   
 เขียนที�   
 Made at  
 วนัที�   
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 I(We), Nationality   

อยู่บ้านเลขที� ถนน ตําบล/แขวง  
Residing at No.  Road Sub-district 

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
District Province Postal Code 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน)  
 As a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจํานวนทั Zงสิ Zนรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี Z 
holding a total number of  shares,  and entitled to vote in the number of  votes as follows:  

 หุ้นสามญั หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Ordinary shares of   shares,  entitled to vote in the number of                       votes 

 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
 Hereby grant 
  
   (1)  อาย ุ ปี 
   age years 

  อยู่บ้านเลขที� ถนน ตําบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 
  District Province Postal Code or 
    
   (2)  �  นายอฎัฐ์ ทองใหญ่     อศัวานนัท์           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 45 ปี 
                    Mr. Att   Tongyai     Asavanund         Independent Director and Chairman of Audit Committee age 45 years 

  อยู่บ้านเลขที� 188 ซอยศนูย์วิจยั 6 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์ 10310 หรือ 
    Residing at No.188 Soi Soonvijai 6, New Petchburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok, Postal Code 10310 or 
 
   (3)  �  นายชยัยพล ทมิสธีุพนัธ์                  กรรมการอิสระ อาย ุ 64 ปี 

  Mr.Chaiyapont  Timsootheepant        Independent Director                                                               age         64  years
  อยู่บ้านเลขที� 155/21 หมู่ที� 5 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ  รหสัไปรษณีย์ 11130                       

  Residing at No. 155/21 Moo 5, Bang Kruai, Bang Kruai, Nonthaburi, Postal Code 11130       
    
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 

Stamp Duty 20.- Baht 
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คนหนึ�งคนใดเพ ียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 
ในวนัที� 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั Zน เอ็ม โรงแรมปทมุวนัปริ Zนเซส เลขที� 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  
เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
Only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for 
year 2018, to be held on 24 April 2018,at 2.00 pm, at Chamchuree Ballroom, Mezzanine Floor, Pathumwan Princess Hotel, No. 444, MBK Center, 
Phayathai Road, Khwaeng Wangmai, Khet Pathumwan, Bangkok 10330,or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Zงนี Z  ดงันี Z  
 I(we) hereby grant my(our) proxy to vote at this Meeting as follows:  
 

� วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 
   Agenda 1  To certify the minutes of the Company’s 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
   
  � วาระที� 2 พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและรายงานประจําปี 2560 
   Agenda 2 To certify the Company’s board of directors’ performance in the past year and the 2017 annual report 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 

  � วาระที� 3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิ Zนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
   Agenda 3 To approve the Company’s annual financial statements and profit and loss statements for the year ended 

December 31, 2017 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 

  � วาระที� 4 พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผล 
   Agenda 4 To approve dividend payment 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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  � วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั Zงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

   Agenda 5 To elect directors in replacement of those vacating office as their term is due    

 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  

     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 

 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

  (b)  My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 

   � การแตง่ตั Zงกรรมการทั Zงชดุ    

    To elect of all directors. 

 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 

       Approve  Disapprove  Abstain  

                                                                              � การแตง่ตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 

    To elect of each director. 

    (1) ชื�อกรรมการ : นายวรสทิธิv โภคาชยัพฒัน์   

     Director’s Name : Mr.Vorasit  Pokachaiyapat 

     �     เหน็ด้วย  �     ไม่เหน็ด้วย            �    งดออกเสียง 

       Approve    Disapprove        Abstain  

    (2) ชื�อกรรมการ : นายธีรพนัธ์ุ จิตตาลาน 

     Director’s Name : Mr.Theraphan Jittalarn 

     �      เหน็ด้วย     �      ไม่เหน็ด้วย                       �     งดออกเสียง 

       Approve   Disapprove         Abstain  

    (3) ชื�อกรรมการ : นางมาลยั รัชตสวรรค์    

             Director’s Name : Mrs.Malai Rachataswan 

     �      เหน็ด้วย      �      ไม่เหน็ด้วย      �     งดออกเสียง 

     Approve    Disapprove         Abstain  

   � ยืนยนัให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 คน   

    Confirm that the Company has 11 Directors. 

 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 

                                                Approve                     Disapprove               Abstain  

  � วาระที� 6 พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จกรรมการ 

   Agenda 6 To approve payments of remuneration and special remuneration for directors 

 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  

     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 

 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 

 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 

       Approve  Disapprove  Abstain  

  � วาระที� 7 พิจารณาแตง่ตั Zงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2561 

   Agenda 7 To appoint auditors and specify remuneration for the year 2018  
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  

     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 

 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 

 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 

       Approve  Disapprove  Abstain  
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                             � วาระที� 8 พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
       Agenda   8     To approve amendments of the Company’s articles of association 
     �    (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

                               � วาระที�      9     พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 9 To consider other matters (if any) 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี Z ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั Zนไม่ถูกต้อง               
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is 
incorrect and it does not vote on my(our) behalf as the shareholder. 

 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุม มีการพิจารณาหรือ            
ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและ
ลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร 
  I(we) do not specify or not clearly specify my(our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in 
the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote 
on behalf of me(us) in all respects as he/she may think fit.   

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I(we) specified in this proxy from, shall 
be deemed as my(our) own act(s) in every respect. 
 
 
 ลงชื�อ   ผู้มอบฉนัทะ 
     Signed (  ) Grantor 
 
 ลงชื�อ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 ลงชื�อ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 ลงชื�อ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 ลงชื�อ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                         Signed (                   ) Proxy 
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หมายเหต/ุRemarks 

 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
  A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several 

proxies to vote separately.  

2. วาระเลือกตั Zงกรรมการสามารถเลือกตั Zงกรรมการทั Zงชดุหรือเลือกตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
 In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could 

additionally specify in the Annex to the Proxy Form B as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มั�นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 ในวันที� 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั Zน เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ Zนเซส                         
เลขที� 444 มาบญุครองเซน็เตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย  
At the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for year 2018, to be held on 24 April 2018,at 2.00 p.m, at Chamchuree Ballroom, 
Mezzanine Floor, Pathumwan Princess Hotel, No. 444, MBK Center, Phayathai Road, Khwaeng Wangmai, Khet Pathumwan, Bangkok 10330,                        
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

------------------------------------------------------------- 

� วาระที� เรื� อง    
 Agenda Subject 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
    (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
   (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

� วาระที� เรื� อง    
 Agenda Subject 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

� วาระที� เรื� อง    
 Agenda Subject 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

� วาระที� เรื� อง    
 Agenda Subject 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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� วาระที� เรื� อง    
 Agenda Subject 

 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เหน็สมควร  

   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 

 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 

 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 

       Approve  Disapprove  Abstain  

� วาระที� เรื� อง เลือกตั Zงกรรมการ (ตอ่) 

 Agenda Subject : Election of directors (continue) 
 ชื�อกรรมการ :   
 Director’s Name :  
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ชื�อกรรมการ :   
 Director’s Name :  
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ชื�อกรรมการ :   
 Director’s Name :  
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ชื�อกรรมการ :   
 Director’s Name :  
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ชื�อกรรมการ :   
 Director’s Name :  
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ชื�อกรรมการ :   
 Director’s Name :  
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ชื�อกรรมการ :   
 Director’s Name :  
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ชื�อกรรมการ :   
 Director’s Name :  
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ชื�อกรรมการ :   
 Director’s Name :  
 � เหน็ด้วย � ไม่เหน็ด้วย � งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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แผนที�แสดงสถานที�จดัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ                                     
บริษัท มั�นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี 2561 

ในวันอ ังคารที�  24 เมษายน 2561 
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ช ั /นเอม็ โรงแรมปทุมวันปริ /นเซส 

 

 
 

โรงแรมปทุมวันปริ /นเซส ห้องจามจุรี บอลรูม ช ั /น เอม็  
โทร 02 216 3700 

 
เลขที�   444 มาบญุครองเซน็เตอร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

รถประจําทางที�ผ่าน  :  รถปรับอากาศสาย  11,16, 21, 25, 34, 36, 50, 79, 93, 141, 501, 508 

                                       รถธรรมดาสาย  11, 16, 25, 29, 34, 36, 47, 50, 93 

รถไฟฟ้าบีทีเอส :   ลงที�สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 2560 (ในรูปแบบหนังสอื) 

 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 
 บริษัท มั�นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ได้จัดทํารายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบ CD ROM เพื�อส่งให้                       

ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามัญประจําปี 2561  แทนรายงานประจําปีในรูปแบบหนังสือ รวมทั 4งได้

เผยแพร่รายงานประจําปี 2560 ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท www.mk.co.th 
  

ทั 4งนี 4 หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบหนงัสือ สามารถติดต่อ

ขอรับได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2560 และส่งมาที�สํานกักรรมการ ชั 4น 6 อาคารมั�นคงเคหะการ  
เลขที� 719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 2166600-18  หรือ                     

โทรสาร  02 2166666 

 

              

 

ช ื อและที อยู่ของผู้ถือห ุ้น 

 

ช ื อ  :              

ท ี อยู่   :              

              

              

              


