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ที่ สก.008/2563   

 23 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2563 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
ส่ิงที่สง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562 
 2. รายงานประจําปี 2562 และงบการเงินประจําปี 2562 ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 3.   รายนามและประวติัของกรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ 
 4. นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท 
 5.  รายละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 และข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี 
 6. ข้อควรปฏิบติัสําหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามา

แสดงในวนัประชมุ รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 
 7.   ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชมุผู้ ถือหุ้น (ข้อบงัคบัของบริษัทฉบบัสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน  

www.mk.co.th ) 
 8.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 
 9. แผนที่แสดงสถานท่ีจดัประชมุ 
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2562 
 11.  แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึง่พิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนํามาในวนัประชมุ) 
 
           ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ประจําปี 2563 ในวนัพธุที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี 

พาร์ค เลขท่ี 952 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562 จดัขึน้เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้

ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่
ประกาศกําหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.mk.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดในส่ิงที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562 
เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว 
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การลงมติ   การรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562 จะต้องได้รับการรับรองจาก  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงาน
ประจาํปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษัทได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ              
ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปีที่ ผ่านมา ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี  2562 โดยมีรายละเอียด                   
ในส่ิงที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทใน               
รอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจําปี 2562 

การลงมติ   การรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจําปี 2562 
จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2562 สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอก
แบบฟอร์มตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 และส่งมาที่สํานกักรรมการ ชัน้ 7 เลขที่ 343 อาคาร 345 สรุวงศ์ 
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท์ 02 2348888  หรือ
โทรสาร  02 2348880 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษัทได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิน้สดุวนัที่ 31 
   ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการ                 

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2562 โดยมี
รายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้               
โดยมีสรุปสาระสําคญัดงันี ้

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

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

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

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

 กําไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 305,924,724 บาท    177,446,766 บาท 

 กําไรตอ่หุ้น              0.28 บาท                0.16 บาท 

หมายเหต ุ: ปี 2561 กําไรตอ่หุ้นก่อนปรับปรุงการออกหุ้นปันผลเท่ากบั 0.31 บาท  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจําปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

การลงมติ การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 37. กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวน         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินกําไรสทุธิไว้เป็น
ทุนสํารองตามกฎหมายครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองเพิ่มเติมอีก 

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราร้อยละ 30 ขึน้ไปของกําไรสุทธิในแต่ละปี 
เน่ืองจากบริษัทมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณา
และเห็นว่าบริษัทควรที่จะจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562 ให้แก่     
ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายจากกําไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 120,032,557.26 
บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กําหนดไว้  

   เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้เป็นการจ่ายจากกําไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อตัราท่ีแตกต่างกนั โดยจ่ายจากกําไรสะสมท่ีบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30 และ
อตัราร้อยละ 25 ตามลําดบั ซึง่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ดงันี ้

1. จํานวนหุ้นละ 0.09 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 
30 โดยผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอตัรา 30/70 ของเงิน
ปันผลที่ได้รับ 

2. จํานวนหุ้นละ 0.02 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 
25 โดยผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอตัรา 25/75 ของเงิน
ปันผลที่ได้รับ 

 

 

 

 



 4 

   สําหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีรายละเอียดดงันี ้  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2562 

1. กําไรส่วนที่ เป็นของบริษัทใหญ่  (บาท) 
(ตามงบการเงินรวม) 

305,924,724 177,446,766 

2. กําไรส่วนที่ เป็นของบริษัทใหญ่  (บาท) 
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

302,172,711 372,773,547 

3. จํานวนหุ้น (หุ้น) 992,010,177 1,091,205,066 

4. มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท:หุ้น) 1.00 1.00 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล 
5.1 หุ้นปันผล (บาท:หุ้น) 
5.2 เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 
5.3 รวมเงินปันผล (บาท:หุ้น) 

 

0.100000 
0.011112 

0.111112 

 

- 
0.11 

0.11 

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

7. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 36.48 32.20 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 
2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราหุ้ นละ 0.11 บาท  คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 
120,032,557.26 บาท   

   เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้เป็นการจ่ายจากกําไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลใน
อตัราท่ีแตกต่างกนั โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30 และ
อตัราร้อยละ 25 ตามลําดบั ซึง่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ดงันี ้

1. จํานวนหุ้นละ 0.09 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 
30 โดยผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอตัรา 30/70 ของเงิน
ปันผลที่ได้รับ 

2. จํานวนหุ้นละ 0.02 บาท จ่ายจากกําไรสะสมท่ีบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 
25 โดยผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอตัรา 25/75 ของเงิน
ปันผลที่ได้รับ 

     โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (Record Date) 
และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2563  

     ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุม                  
ผู้ ถือหุ้น 
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การลงมติ  การอนมุติัการจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5    พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล    ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14  และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุด              
เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตัง้ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2563 มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ                
ในครัง้นีร้วม 4 คน คือ 

    1. นางสาวดษุฎี    ตนัเจริญ   กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร                                
        กรรมการบริหารความเส่ียง และคณะผู้บริหารระดบัสงู 
    2. นางสธิุดา    สริุโยดร    กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ 
        คณะผู้บริหารระดบัสงู 
    3. นางสาวรัชนี   มหตัเดชกลุ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ 
        คณะผู้บริหารระดบัสงู 
    4. นายชยัยพล  ทิมสธีุพนัธ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
        พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

     บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 และเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
บริษัทกําหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและ
ช่ือผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมนายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบแทน และเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
จึงถือว่าเป็นกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบติัในด้านต่าง ๆ อนัได้แก่ 
ความเหมาะสมด้านคณุวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผล
การปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาของกรรมการทัง้ 4 ท่านดงักล่าวแล้วเห็นว่า 
กรรมการทัง้ 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาเลือกตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 ท่านดงักล่าวที่ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครัง้นี ้ 
กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ มีคณุสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
และในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดย
คํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 
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ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาดงันี ้

(1)   เลือกตัง้ให้ 1) นางสาวดษุฎี ตนัเจริญ 2) นางสธิุดา สริุโยดร และ 3) นางสาวรัชนี มหตัเดชกุล 
ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครัง้นีก้ลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่ 

(2)   เลือกตัง้ให้นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ในครัง้นีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่ 

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ ข้อมูลการถือหุ้ น
สามญัในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ 
รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ นิยามกรรมการอิสระ และขอบเขตอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ตามส่ิงที่สง่มาด้วย 3 และ 4   

การลงมติ   การเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระจะต้องได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6    พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกําหนด

คา่ตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ  โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดบัเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการชดุย่อย จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 สําหรับคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ                 

เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ โดยเป็นการจ่ายคา่เบีย้ประชมุในอตัราคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้
1.1 ประธาน   25,000 บาทตอ่ครัง้ 
1.2 กรรมการท่านละ 15,000 บาทตอ่ครัง้ 

(2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2562 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2561)  

โดยคํานวณตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2562 ของกรรมการ                   

แตล่ะท่านรวมทัง้สิน้ 10 ท่านรวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน 2,188,400 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 และเงินบําเหน็จ
กรรมการประจําปี 2562 ดงันี ้

(1) คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 

(2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2562 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2561)  

โดยคํานวณตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2562 ของกรรมการ                   
แตล่ะท่านรวมทัง้สิน้ 10 ท่านรวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน 2,188,400 บาท 

การลงมติ  การอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จกรรมการจะต้องได้รับการอนุมติัจาก   
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 

วาระที่ 7    พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กําหนดให้ 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ของบริษัททกุปี 

  คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้                  
ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5752 
และ/หรือ นางสาววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420  จากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี  2563  และกําหนด
คา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,550,000 บาท  

  ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด และไม่ได้มีความสมัพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก ผู้ สอบบัญชี                   
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 7789 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 
5752 และ/หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8420 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563  และกําหนด
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,550,000 บาท รายละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบ
บญัชีประจําปี 2563 และข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี ตามส่ิงที่สง่มาด้วย 5 

การลงมติ   การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ              
บริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  เพื่อให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจและรองรับการดําเนินธุรกิจในด้านสถานพยาบาลและสขุภาพ 
จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่ม
วตัถปุระสงค์ใหม่จํานวน 2 ข้อ จากเดิม 30 ข้อ เป็น 32 ข้อ ดงันี ้

  ข้อ 31. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล คลินิคเพื่อสขุภาพ คลินิกกายภาพบําบดั                   
สหคลินิก คลินิกการผดุงครรภ์และการพยาบาล คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์                   
แผนจีน คลินิกแพทย์ สถานส่งเสริมสุขภาพ สถานบําบัดและฟื้นฟูสุขภาพ สถานดูแลและพักฟื้น
สขุภาพ สถานดูแลผู้ ป่วยและผู้สงูอาย ุรับรักษาคนไข้และผู้ ป่วยเจ็บ รับดูแลผู้สงูอายุและผู้ ป่วยพัก
ฟืน้หลงัออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล รับวางแผนและดูแลทางด้านกายภาพบําบดั รับ
วางแผนและดแูลทางด้านอาหารและโภชนาการ รับทําการวิจยั ฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการ
เก่ียวกับการแพทย์ การดูแลสขุภาพและอนามัย และการสาธารณสขุ รวมทัง้ให้บริการดูแล รักษา 
และให้คําปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแพทย์  การดูแลสุขภาพและอนามัย และการ
สาธารณสขุ ตลอดจนให้บริการดแูลรักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ และรับ-ส่ง
ตอ่ผู้ ป่วย 

  ข้อ 32 ประกอบธุรกิจด้านสขุภาพ ความงาม ศลัยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ชะลอวยั ฟื้นฟูร่างกาย
และสุขภาพ  บําบัดร่างกายและสุขภาพ  และรับบริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพ  ความงาม 
ศลัยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ชะลอวยั ฟืน้ฟูร่างกายและสขุภาพ บําบดัร่างกายและสขุภาพ รวมทัง้
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในด้านตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการดงักลา่ว 

  นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มวตัถปุระสงค์ดงักล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. ให้เป็นดงันี ้

“ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ ”  

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของ          
นายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ และมอบหมายให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข
และเพ่ิมเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
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การลงมติ   การอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3. 
ของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น
ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวก หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี  ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามส่ิงที่                 
ส่งมาด้วย 8  กรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมแทนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค  ซึ่งสามารถ Download 
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค  ได้จากเว็บไซด์ของบริษัท www.mk.co.th  และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามรายช่ือตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 และเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนให้รวดเร็วย่ิงขึน้                 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาด้วยตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 11                   
ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 

  บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย และได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียง    
ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้ท่าน                  
ผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคําถามที่ต้องการ
ให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในครัง้นี ้สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : system@mk.co.th 
หรือโทรสาร 02 2348880  ทัง้นี ้บริษัทได้จัดของว่างและเคร่ืองดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม             
แต่ไม่ได้มีการแจกของชาํร่วย 

  อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ประจําปี 2563 ในวนัที่ 31 มีนาคม 2563 (Record Date)   

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์) 

                                                                                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


