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ที่ สก.008/2563   

 23 มีนาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทประจ าปี 2563 
เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทประจ าปี 2562 
 2. รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 3.   รายนามและประวตัิของกรรมการที่เสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลือกตัง้ 
 4. นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัท 
 5.  รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และขอ้มลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี 
 6. ขอ้ควรปฏิบตัิส  าหรบัการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งน ามา

แสดงในวนัประชมุ รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะ 
 7.   ขอ้บงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชมุผูถื้อหุน้ (ขอ้บงัคบัของบริษัทฉบบัสมบูรณมี์เผยแพร่ใน  

www.mk.co.th ) 
 8.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 
 9. แผนที่แสดงสถานที่จดัประชมุ 
 10. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 
 11.  แบบฟอรม์การลงทะเบียนซึง่พิมพบ์ารโ์คด้ (ที่ตอ้งน ามาในวนัประชมุ) 
 
           ดว้ยคณะกรรมการของบรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท
ประจ าปี  2563 ในวันพุธที่  29 เมษายน  2563 เวลา  14.00 น . ณ  ส านักงานของบริษัทเลขที่  345 อาคาร 345 สุรวงศ ์                                    
หอ้งประชมุสรุวงศ ์1 ชัน้ 8 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ของบริษัทประจ าปี 2562 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2562 จดัขึน้เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้

ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่
ประกาศก าหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th เรียบรอ้ยแล้ว โดยมี
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทประจ าปี 2562 
เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้ 

 

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


 2 

การลงมติ   การรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2562 จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจาก  
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 2 พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงาน
ประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    บริษัทไดส้รุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ              
ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด                    
ในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบและรบัรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทใน               
รอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2562 

การลงมติ   การรบัรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2562 
จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะขอรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 สามารถติดต่อขอรบัไดโ้ดยกรอก
แบบฟอรม์ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 10 และส่งมาที่ส  านกักรรมการ ชัน้ 7 เลขที่ 343 อาคาร 345 สรุวงศ ์
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท์ 02 2348888  หรือ
โทรสาร  02 2348880 

วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    บรษิัทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 
   ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการ                 

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้               
โดยมีสรุปสาระส าคญัดงันี ้

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

 สินทรพัยร์วม 15,726,766,030 บาท 16,706,851,840 บาท 

 หนีส้ินรวม 9,080,745,444 บาท   9,911,927,308 บาท 

 รายไดร้วม 4,713,137,940 บาท  4,602,685,630 บาท 

 ก าไรสว่นที่เป็นของบรษิัทใหญ่ 305,924,724 บาท    177,446,766 บาท 

 ก าไรตอ่หุน้              0.28 บาท                0.16 บาท 

หมายเหต ุ: ปี 2561 ก าไรตอ่หุน้ก่อนปรบัปรุงการออกหุน้ปันผลเท่ากบั 0.31 บาท  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบัญชีของ
บรษิัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

การลงมต ิ การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท
ขอ้ 37. ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวน         
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไดจ้ดัสรรเงินก าไรสทุธิไวเ้ป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายครบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
คณะกรรมการบรษิัทจงึเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองเพิ่มเติมอีก 

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรารอ้ยละ 30 ขึน้ไปของก าไรสุทธิในแต่ละปี 
เน่ืองจากบริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงไดพ้ิจารณา
และเห็นว่าบริษัทควรที่จะจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ใหแ้ก่     
ผูถื้อหุน้โดยจ่ายจากก าไรสะสม ในอัตราหุน้ละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 120,032,557.26 
บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทที่ก  าหนดไว ้ 

   เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้เป็นการจ่ายจากก าไรสะสมที่บรษิัทเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลใน
อตัราที่แตกต่างกนั โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่บรษิัทเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 30 และ
อตัรารอ้ยละ 25 ตามล าดบั ซึง่ผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดด้งันี ้

1. จ านวนหุน้ละ 0.09 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 
30 โดยผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดใ้นอตัรา 30/70 ของเงิน
ปันผลที่ไดร้บั 

2. จ านวนหุน้ละ 0.02 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 
25 โดยผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดใ้นอตัรา 25/75 ของเงิน
ปันผลที่ไดร้บั 
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   ส าหรบัขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีรายละเอียดดงันี ้  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2562 

1. ก าไรส่วนที่ เป็นของบริษัทใหญ่  (บาท) 
(ตามงบการเงินรวม) 

305,924,724 177,446,766 

2. ก าไรส่วนที่ เป็นของบริษัทใหญ่  (บาท) 
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

302,172,711 372,773,547 

3. จ านวนหุน้ (หุน้) 992,010,177 1,091,205,066 

4. มลูค่าที่ตราไว ้(บาท:หุน้) 1.00 1.00 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล 
5.1 หุน้ปันผล (บาท:หุน้) 
5.2 เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท:หุน้) 
5.3 รวมเงินปันผล (บาท:หุน้) 

 

0.100000 
0.011112 

0.111112 

 

- 
0.11 

0.11 

6. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 110,224,235.09 120,032,557.26 

7. สดัส่วนการจา่ยเงินปันผล (รอ้ยละ) 36.48 32.20 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากก าไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ ้น 
120,032,557.26 บาท   

   เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้เป็นการจ่ายจากก าไรสะสมที่บรษิัทเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลใน
อตัราที่แตกต่างกนั โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่บรษิัทเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 30 และ
อตัรารอ้ยละ 25 ตามล าดบั ซึง่ผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดด้งันี ้

1. จ านวนหุน้ละ 0.09 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 
30 โดยผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดใ้นอตัรา 30/70 ของเงิน
ปันผลที่ไดร้บั 

2. จ านวนหุน้ละ 0.02 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 
25 โดยผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดใ้นอตัรา 25/75 ของเงิน
ปันผลที่ไดร้บั 

     โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (Record Date) 
และบรษิัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2563  

     ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมัติจากที่ประชุม                  
ผูถื้อหุน้ 
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การลงมติ  การอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5    พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 14  และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดใหก้รรมการ
ต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามทุกปี  โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด              
เป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะไดร้บัการเลือกตั้งใหก้ลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ                
ในครัง้นีร้วม 4 คน คือ 

    1. นางสาวดษุฎี    ตนัเจรญิ   กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร                                
        กรรมการบรหิารความเสี่ยง และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
    2. นางสธิุดา    สรุโิยดร    กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง และ 
        คณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
    3. นางสาวรชันี   มหตัเดชกลุ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง และ 
        คณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
    4. นายชยัยพล  ทิมสธีุพนัธ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
        พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

     บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
บรษิัทก าหนดและเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและ
ช่ือผูท้ี่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับรษิัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมนายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบแทน และเป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จึงถือว่าเป็นกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดง้ดออกเสียง) ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 
ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผล
การปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาของกรรมการทัง้ 4 ท่านดงักล่าวแลว้เห็นว่า 
กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ใหก้รรมการทัง้ 4 ท่านดงักล่าวที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นี  ้ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทใหม่อีกวาระหนึ่ง  

ทัง้นี ้นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ ์ซึง่เป็นกรรมการอิสระ มีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท 
และในระหว่างที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไดแ้สดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระโดย
ค านงึถึงผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาดงันี ้

(1)   เลือกตัง้ให ้1) นางสาวดษุฎี ตนัเจริญ 2) นางสธิุดา สรุิโยดร และ 3) นางสาวรชันี มหตัเดชกุล 
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิัทใหม่อีกวาระหนึ่ง 

(2)   เลือกตัง้ใหน้ายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ ์ซึง่เป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
ในครัง้นีก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัทใหม่อีกวาระหนึ่ง 

โดยประวัติของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ขอ้มูลการถือหุ้น
สามญัในบรษิัท ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษิัทจดทะเบียนและบรษิัทอื่น ๆ 
รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ นิยามกรรมการอิสระ และขอบเขตอ านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 และ 4   

การลงมติ   การเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6    พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบ าเหน็จกรรมการ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาการก าหนด

คา่ตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ  โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ในระดบัเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการชดุย่อย จึงเห็นควรเสนอขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ส  าหรบัคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ                 
เฉพาะกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ โดยเป็นการจ่ายคา่เบีย้ประชมุในอตัราค่าเบีย้ประชมุ ดงันี ้
1.1 ประธาน   25,000 บาทตอ่ครัง้ 
1.2 กรรมการท่านละ 15,000 บาทตอ่ครัง้ 

(2) เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2561)  
โดยค านวณตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2562 ของกรรมการ                    
แตล่ะท่านรวมทัง้สิน้ 10 ท่านรวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน 2,188,400 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และเงินบ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2562 ดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 

(2) เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2561)  
โดยค านวณตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2562 ของกรรมการ                    
แตล่ะท่านรวมทัง้สิน้ 10 ท่านรวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน 2,188,400 บาท 

การลงมติ  การอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบ าเหน็จกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจาก   
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

วาระที ่7    พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 31 ก าหนดให ้
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบรษิัททกุปี 

  คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให ้                 
ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหน้างสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรติพงศ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 
และ/หรือ นางสาววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่  8420  จากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี  2563  และก าหนด
คา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 1,550,000 บาท  

  ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัยก์ าหนด และไม่ไดมี้ความสมัพันธ ์หรือการมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 
ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ให้นางสาววิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชี                          
รบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรติพงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรอืนางสาวมารษิา  ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 
5752 และ/หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่  8420 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563  และก าหนด
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 1,550,000 บาท รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2563 และขอ้มลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 

การลงมติ   การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ              
บริคณหส์นธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์อง
บริษัท   

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและรองรบัการด าเนินธุรกิจในดา้นสถานพยาบาลและสขุภาพ 
จึงเห็นควรเสนอขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยเพิ่ม
วตัถปุระสงคใ์หม่จ านวน 2 ขอ้ จากเดิม 30 ขอ้ เป็น 32 ขอ้ ดงันี ้

  ขอ้ 31. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล คลินิคเพื่อสขุภาพ คลินิกกายภาพบ าบดั                        
สหคลินิก คลินิกการผดุงครรภ์และการพยาบาล คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์                     
แผนจีน คลินิกแพทย ์สถานส่งเสริมสุขภาพ สถานบ าบัดและฟ้ืนฟูสุขภาพ สถานดูแลและพักฟ้ืน
สขุภาพ สถานดูแลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุรบัรกัษาคนไขแ้ละผูป่้วยเจ็บ รบัดูแลผูส้งูอายุและผูป่้วยพัก
ฟ้ืนหลงัออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล รบัวางแผนและดูแลทางดา้นกายภาพบ าบดั รบั
วางแผนและดแูลทางดา้นอาหารและโภชนาการ รบัท าการวิจยั ฝึกสอน และอบรมทางดา้นวิชาการ
เก่ียวกับการแพทย ์การดูแลสขุภาพและอนามัย และการสาธารณสขุ รวมทัง้ใหบ้ริการดูแล รกัษา 
และใหค้ าปรึกษาในดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการแพทย ์  การดูแลสุขภาพและอนามัย และการ
สาธารณสขุ ตลอดจนใหบ้รกิารดแูลรกัษาพยาบาล การใหค้วามช่วยเหลือทางการแพทย ์และรบั-ส่ง
ตอ่ผูป่้วย 

  ขอ้ 32 ประกอบธุรกิจดา้นสขุภาพ ความงาม ศลัยกรรมตกแต่ง เวชศาสตรช์ะลอวยั ฟ้ืนฟูร่างกาย
และสุขภาพ บ าบัดร่างกายและสุขภาพ และรับบริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม 
ศลัยกรรมตกแต่ง เวชศาสตรช์ะลอวยั ฟ้ืนฟูรา่งกายและสขุภาพ บ าบดัรา่งกายและสขุภาพ รวมทัง้
ใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษาในดา้นตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าว 

  นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มวตัถปุระสงคด์งักล่าวขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอขอใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 3. ใหเ้ป็นดงันี ้

“ ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบรษิัทมีจ านวน 32 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ ”  

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ           
นายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท และการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมอบหมายใหบ้คุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ข
และเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
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การลงมติ   การอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทและการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. 
ของบริษัทจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 9 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้
ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป และเพื่อความสะดวก หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่                 
ส่งมาดว้ย 8  กรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเขา้ร่วมประชุมแทนให้ใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค  ซึ่งสามารถ Download 
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค  ไดจ้ากเว็บไซดข์องบรษิัท www.mk.co.th  และหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามรายช่ือตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนใหร้วดเร็วยิ่งขึน้                 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์ค้ดมาดว้ยตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 11                       
ทัง้นีบ้รษิัทขอสงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถว้น หรอืไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

  บริษัทได้อ  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ร ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีด้ว้ย และไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุลงคะแนนเสียง    
ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 และเพื่อใหท้่าน                  
ผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีค าถามที่ตอ้งการ
ใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอในครัง้นี ้สามารถจัดส่งค าถามล่วงหนา้ไดท้ี่ E-mail : system@mk.co.th 
หรือโทรสาร 02 2348880  ทัง้นี ้บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม             
แต่ไม่ได้มีการแจกของช าร่วย 

  อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัท
ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 31 มีนาคม 2563 (Record Date)   

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน)์ 

                                                                                      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

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

