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                    บริษัท ม่ันคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

                      
 
เวลาและสถานที่ 

 ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562  เวลา 14.00  น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์
พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค เลขท่ี 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายศกัด์ิชยั วิรุฬห์ชีว เลขานกุารที่ประชมุได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน  134 ราย  นับเป็นจํานวนหุ้ นได้  632,890,495 หุ้ น  จากจํานวนหุ้ นทัง้หมด 
992,010,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.7988 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของ
บริษัทแล้ว ทัง้นี  ้บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่ มี สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี  2562                   
ในวนัที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date) 

 เลขานกุารที่ประชมุได้แนะนํากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

 1.  นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสิทธ์ิ    โภคาชยัพฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 3. นางสาวดษุฎี ตนัเจริญ  กรรมการผู้จดัการ 

 4.  นางสธิุดา       สริุโยดร  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 5.  นางสาวรัชนี    มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 6.  นายอฏัฐ์ ทองใหญ่  อศัวานนัท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7.  นางมาลยั        รัชตสวรรค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 8.  นายชยัยพล     ทิมสธีุพนัธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 9. นายธีรพนัธุ์ จิตตาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ  

 1.  นายศกัด์ิศรี             พฤฒิธรรมกลู กรรมการซึง่ครบวาระและได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการ
เสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก 

 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจํานวน 10 คน เข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 90 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  
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 ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จํากัด ทําหน้าที่เป็นคนกลางและ
ตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั ที่เข้าร่วมประชมุคือ นางสาววิภาวรรณ   
ปัทวนัวิเวก 

 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชมุ คือ นางสาวกฤษพร 
ขนุจนัทร์ นายพงศ์ภคั สทุธิพงศ์ และนายธนเดช เชาว์จิรพนัธุ์  

 บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ทําหน้าท่ีในการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นและการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชีแ้จงข้อปฏิบติัสําหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 
ให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะปฏิบติัดงันี ้

 1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ                 
งดออกเสียง ถือวา่ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  

 2. ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะกรอกมติพร้อมทัง้ลงช่ือ
ในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุแล้ว  

 3. ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ นที่ตนถืออยู่ และผู้ ถือหุ้ นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนําจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจาก
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นจํานวนเสียงที่เห็นด้วย 

 5. การลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ ท่านประธานที่ประชมุจะมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยสอบถาม
มติจากที่ประชมุและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชมุทราบในแต่ละวาระตอ่ไป 

 เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า เม่ือวนัที่ 9 ตลุาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทในปี 2562 ซึ่งไม่มีผู้ ใดเสนอวาระเพ่ิมเติมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว และเม่ือวันที่ 20 
มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าเก่ียวกับการประชุมสามัญ                  
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึง่ก็ไม่มีผู้ใดสง่คําถามลว่งหน้า 

 หลงัจากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุได้เรียนเชิญนายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธาน           
ที่ประชมุเพื่อกลา่วเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชมุในวนันีแ้ละได้กล่าวเปิดประชมุและดําเนินการประชุม                     
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี 2561 

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561                     
ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 24 เมษายน  2561 และบริษัทได้จดัส่งสําเนารายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว 

 ประธานสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจํานวน 137 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 
633,013,775 หุ้น 

  หลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 
2561 ว่าถูกต้อง โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและ                   
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  รับรอง   จํานวน        632,709,175 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9984  

  ไม่รับรอง   จํานวน                 10,000    เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0.0016     

  งดออกเสียง  จํานวน               294,600 เสียง    

  บตัรเสีย  จํานวน          0 เสียง 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจําปี 

2561 

 ประธานได้มอบหมายให้นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทช่วยชีแ้จงรายละเอียด                
ในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา   

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปื 2558 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงกลุ่มผู้ ถือหุ้นเป็นกลุ่ม                      

ผู้ ถือหุ้นใหม่และเปล่ียนแปลงทีมบริหารเป็นทีมใหม่ และคณะผู้บริหารใหม่ได้มีการกําหนดแผนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทสําหรับ 5 ปี ซึง่ปัจจบุนัก็ยงัอยู่ในแผนในการดําเนินธุรกิจดงักลา่ว โดยแผนการดําเนินธุรกิจที่ได้วางไว้มีดงันี ้

 1. มุ่งเน้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ภายใต้แบรนด์ชวนช่ืน โดยเป็นแบรนด์หลกัในการประกอบ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 ยอดขายแนวราบมีการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 8                      
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยในปี 2561 บริษัทมียอดขายจํานวน 2,854 ล้านบาท และมีกําไรขัน้ต้นร้อยละ 34.7  

 2. เพิ่มช่องทางประกอบธุรกิจด้านการให้เช่าและบริการ เพื่อให้รายได้ของบริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืนใน

ระยะยาว  ในการขยายแผนประกอบธุรกิจของบริษัทในสว่นของการให้เช่าและบริการ การพฒันาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
จะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าการดําเนินธุรกิจสร้างบ้านเพื่อขาย เน่ืองจากเป็นโครงการระยะยาวและต้องใช้เงินทนุ จึงต้อง
พิจารณาว่าบริษัทมีทรัพย์สินใดท่ียงัไม่มีแผนที่จะนํามาพฒันาในอนาคตอนัใกล้ เพื่อจะขายทรัพย์สินดงักลา่วและนําเงินที่

ได้มาลงทนุในธุรกิจใหม่ของบริษัท  โดยธุรกิจด้านการให้เช่าและบริการของบริษัทประกอบด้วย 
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2.1 บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (บริษัทย่อย) บริษัทย่อยประกอบธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนา
โรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า ปัจจบุนัมีพืน้ที่ให้เช่าอยู่ประมาณ 126,000 ตารางเมตร  โดยในปี 2561 บริษัทย่อยมีรายได้
จํานวน 213 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 20 

2.2  โครงการพาร์คคอร์ท ลกัษณะโครงการเป็นคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เม่ือประมาณต้นปี 2561 สว่นที่เป็นการให้เช่ามีจํานวน 27 ห้อง อตัราคา่เช่าเฉล่ีย 122,400 บาท/ห้อง/เดือน 

2.3  โครงการสนามกอล์ฟ หลังจากที่บริษัทได้มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างคลับเฮ้าส์ใหม่ โดยได้เปิด
ดําเนินการคลบัเฮ้าส์ใหม่เม่ือประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 จึงทําให้โครงการสนามกอล์ฟมีรายได้เติบโตขึน้ร้อยละ 40                       
และมีรายได้ประมาณ 110 ล้านบาท 

 3. การขายทรัพย์สินที่ดินเปล่าและทรัพย์สินบางส่วนที่บริษัทยังไม่มีแผนท่ีจะนํามาพัฒนาเป็นโครงการ                     
ในอนาคตอนัใกล้ เพื่อนํามาเป็นเงินทนุในการประกอบธุรกิจใหม่ของบริษัท  

 4. มุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นภาคกลยุทธ์ิการแข่งขันของประเทศไทย โดยบริษัทมีแนวทางท่ีจะประกอบธุรกิจ                      

ด้านสุขภาพเป็นโครงการ Wellness ร่วมกับไวทัลไลฟ์  (Vitallife) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์                         
ปัจจบุนัได้เร่ิมก่อสร้างแล้วและคาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณปี 2563 

 ผลการดําเนินงานแบง่ตามประเภทธุรกิจ 

 1. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มียอดขาย 2,854 ล้านบาท กําไรขัน้ต้น 34.7% 

 2. การขายท่ีดินเปลา่จํานวน 1,299 ล้านบาท กําไรขัน้ต้น 22.9% 

 3. ธุรกิจสนามกอล์ฟ มียอดขายเพิ่มขึน้เป็น 110 ล้านบาท กําไรขัน้ต้น 40.7%  

 4. ธุรกิจให้เช่า รายได้หลกัในส่วนนีม้าจากโครงการพาร์คคอร์ท ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท มัน่คงลิฟวิ่ง จํากดั 
(บริษัทย่อย) และการให้เช่าพืน้ที่บางส่วนอาคารสํานกังานท่ีถนนบรรทดัทอง มีรายได้รวมกนัประมาณ 39 ล้านบาท กําไร
ขัน้ต้น 41.5% 

 5. ธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด มีรายได้ 213 ล้านบาท 
กําไรขัน้ต้น 56.4% 

 6. ธุรกิจบริหารโครงการ เป็นรายได้จากบริษัท ยวัร์ส พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากัด ที่ได้จดัตัง้เพื่อบริหาร

โครงการต่างๆ เม่ือปี 2559  และรายได้จากบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ในการให้บริการบริหารคลงัสินค้าใน
โครงการ โดยในปี 2561 ทัง้ 2 บริษัทมีรายได้ในสว่นนีร้วมกนัประมาณ 42 ล้านบาท กําไรขัน้ต้น 61.8% 

 ในปี 2561 บริษัทมียอดขายรวมประมาณ 4,546.81 ล้านบาท กําไรขัน้ต้น 32.7% รายได้ของอสงัหาริมทรัพย์

ต่อรายได้รวม คิดเป็น 82.7% ส่วนที่เหลือจะเป็นธุรกิจให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึน้มาเสริมเป็นรายได้ของบริษัท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2558 ก่อนที่ทีมบริหารใหม่จะเข้ามาบริหารจดัการ คิดเป็นสดัส่วนรายได้ของอสงัหาริมทรัพย์ต่อรายได้
รวม 3,749.88 ล้านบาท คิดเป็น 95.5% กําไรขัน้ต้น 31.8% 
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 บริษัทมีรายได้จากการขายบ้าน 2,853.81 ล้านบาท รายได้หลกัที่ได้จากการขายยงัคงเป็นบ้านเด่ียว บ้านแฝด
และทาวน์โฮมส์ โดยมีจํานวนยอดโอน 584 ยนูิต ราคาเฉล่ีย 4.89 ล้านบาท/ยนูิต บริษัทได้มีการแก้ไขปัญหาจากกรณีการ

ยกเลิกการจองของลกูค้า โดยบริษัทได้เพิ่มบริการ Pre-Approve ให้แก่ลกูค้าเพื่อจะได้ส่งเร่ืองให้ธนาคารพิจารณาอนมุติั
วงเงินก่อนทําการจอง 

 หลงัจากครบกําหนดตามแผนการประกอบธุรกิจที่บริษัทได้วางไว้จํานวน 5 ปีแล้ว  บริษัทตัง้เป้าว่าจะมีสดัสว่น

กําไรขัน้ต้นของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์กบัธุรกิจให้เช่าและบริการ อยู่ที่ประมาณ 50:50  

 นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการและกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้ จัดการบริษัท พรอสเพค                     
ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท พรอสเพค  ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ดงันี ้

 บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (“พรอสเพค”) ดําเนินธุรกิจในการพฒันาอาคารคลงัสินค้าและโรงงาน
สําหรับเช่า ที่โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ตัง้อยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 24 เม่ือสิน้ปี 2561 พรอสเพคมี
พืน้ที่อาคารให้เช่าแล้วเสร็จ 126,000 ตารางเมตร มีผู้ เช่าแล้วจํานวน 116,402 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่า 92.6%  

อตัราคา่เช่าเฉล่ีย 174 บาท/ตารางเมตร/เดือน  มีกระแสเงินสดจากกําไรสทุธิ 170 ล้านบาท  

 เม่ือแยกผู้ เช่าตามประเภทธุรกิจ พบว่า 71%  ของผู้ เช่าทัง้หมดจัดกลุ่มอยู่ในประเภทโรงงาน อีกประมาณ 
29% จดักลุ่มอยู่ในกลุ่มบริการและคลงัสินค้า และเม่ือแยกผู้ เช่าตามสญัชาติ ผู้ เช่าส่วนใหญ่เป็นญ่ีปุ่ น 27.8% รองลงมา

เป็นสัญชาติไทย 21.5%  ยุโรป 22.5%  นอกจากนี ้หากแยกตามประเภทอุตสาหกรรมจะพบว่าผู้ เช่ารายหลักจะอยู่ใน
อตุสาหกรรมกระดาษ 18%  บริการโลจิสติกส์ 13.1%  อาหารและเคร่ืองด่ืม 12.7% 

 ในภาพรวมของโครงการ เม่ือสิน้ปี พรอสเพคมีพืน้ที่เช่าก่อสร้างเสร็จ 126,000 ตารางเมตร และมีพืน้ที่อยู่

ระหว่างการก่อสร้าง ซึง่คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในไตรมาส 2/2562 ประมาณ 37,000 ตารางเมตร รวมแล้วพืน้ที่ทัง้หมดจะ
มีประมาณ 163,000 ตารางเมตร โดยพรอสเพคยังมีพืน้ที่เปล่าอีก 130 ไร่ ซึ่งพร้อมจะก่อสร้างพืน้ที่อาคารได้ 121,000 
ตารางเมตร โดยรวมแล้วในพืน้ที่โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึง่พรอสเพคเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดินจะสามารถพฒันา

พืน้ที่ได้รวมทัง้หมด 284,000 ตารางเมตร 

  ในปี 2560 พรอสเพคได้มีการจดัตัง้บริษัทร่วมทุนกับบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากัด  (ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)) เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการก่อสร้างอาคาร

คลงัสินค้าหรือโรงงานเพ่ือเช่า หรือโอนสิทธิการเช่าหรือขาย ในพืน้ที่บางส่วนของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ช่ือบริษัท  
ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จํากัด เน่ืองจากบริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท     
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ไทยแลนด์ จํากดั (มหาชน)  บริษัทที่พรอสเพคได้เข้าร่วมทนุจึงเปล่ียนช่ือจากเดิมช่ือ บริษัท ทีพาร์ค 

บีเอฟทีแซด จํากัด เป็น บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้บีเอฟทีแซด จํากัด โดยเป็นบริษัทร่วมทุนที่พรอสเพคถือหุ้นอยู่                    
ร้อยละ 40 เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงงานและอาคารคลังสินค้าบนท่ีดินทัง้หมด 93 ไร่ ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ในปี 
2561 บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้บีเอฟทีแซด จํากดั ได้ก่อสร้างโรงงาน 14,000 ตารางเมตร ให้เช่าระยะยาวกับผู้ผลิต

หวัรถลากรถบรรทกุสญัชาติยโุรป โดยมีสญัญาเช่า 10 ปี และสามารถขยายสญัญาได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 5 ปี รวมเป็น 20 ปี  
ขณะนีไ้ด้มีข้อสรุปกบัพืน้ที่ที่เหลือ 70 ไร่ โดยท่ีบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้บีเอฟทีแซด จํากดัมีแผนท่ีจะก่อสร้างโรงงาน
และอาคารคลงัสินค้าเพิ่มอีก 65,000 ตารางเมตร โดยได้ทําสญัญาเช่าระยะยาว 19 ปี กบัลกูค้ารายหนึ่งแล้วสําหรับพืน้ที่ 
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35,000 ตารางเมตร ดังนัน้ พืน้ที่ที่พรอสเพคพัฒนาเองเม่ือรวมกับพืน้ที่ที่เป็นในส่วนของการพัฒนาของบริษัทร่วมอีก 
79,000 ตารางเมตร พรอสเพคจงึมีพืน้ที่ในการบริหารจดัการประมาณ 360,000 ตารางเมตร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงเพิ่มเติมสําหรับธุรกิจให้เช่าและบริการที่บริษัทได้ลงทนุเพิ่มเติมในปี 2561 
มีดงันี ้

1. โครงการ Wellness บริษัทได้ร่วมกับไวทัลไลฟ์ (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์) ขณะนี ้                           
อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง ซึง่บริษัทจะก่อสร้างอาคารเพื่อให้ไวทลัไลฟ์เช่าบนพืน้ที่ประมาณ 2,400 ตารางเมตร โดยไวทลัไลฟ์
จะเป็นผู้ ดําเนินการทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ส่วนบริษัทจะดําเนินการส่วนสถานพักฟื้นประมาณ  60 หลัง 
กายภาพบําบัดและกิจกรรมทางด้านสุขภาพ อาหารเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ โดยมีไมเนอร์เป็นผู้ ให้บริการในส่วนอํานวย
ความสะดวกแก่ลกูค้า กลุม่ลกูค้าเป้าหมายจะเป็นตา่งประเทศประมาณ 60-70% ขึน้ไป  

2. โครงการ O77 ที่สขุมุวิท 77 บริษัทอยู่ระหวา่งการก่อสร้างอาคารสํานกังานเพื่อให้เช่าระยะยาว 15 ปี พืน้ที่
เช่าประมาณ 20,000 ตารางเมตร กําหนดส่งมอบพืน้ที่ประมาณเดือนตลุาคม 2562 เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จบริษัทจะได้รับ
คา่เช่าประมาณ 138 ล้านบาท/ปี  

 สําหรับเป้าหมายของปี 2562 บริษัทยงัคงพฒันาธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทได้วางไว้ ดงันี ้  

 1. โครงการบ้านเด่ียวหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมี              
17 โครงการ และจะเปิดเพิ่มอีก 4 โครงการ ทัง้นี ้17 โครงการมีมลูค่าประมาณ  5,740 ล้านบาท โครงการใหม่ที่จะเปิดมี
มลูคา่โครงการ 4,560 ล้านบาท มลูคา่โครงการรวมประมาณ 10,300 ล้านบาท 

 2. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด มีพืน้ที่ให้เช่าประมาณ 126,000 ตารางเมตร จะก่อสร้างเพิ่มเติม
อีกประมาณ 173,000 ตารางเมตร รวมทัง้โครงการจะมีพืน้ที่ให้เช่าประมาณ 285,000 ตารางเมตร  

 3. ธุรกิจสนามกอล์ฟ และพาร์คคอร์ท อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ในปี 2561 เป้าหมายธุรกิจในส่วนนีจ้ะมีกระแส                   

เงินสดหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ประมาณ 80 ล้านบาท จากเดิมที่ผ่านมามีกระแสเงินสดหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ                    
54 ล้านบาท  

 4. อาคารสํานกังานให้เช่า O77 กําหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและสง่มอบพืน้ที่ได้ในเดือนตลุาคม 2562 

 5. โครงการ Wellness กําหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563  

  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการ                    
ที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจํานวน 161 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 
634,586,081 หุ้น 

  หลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        
ที่ผ่านมาและรายงานประจําปี 2561 โดยที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  รับรอง   จํานวน        634,301,481 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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  ไม่รับรอง   จํานวน              0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จํานวน                284,600   เสียง    

  บตัรเสีย  จํานวน           0 เสียง 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสุธิดา  สริุโยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและ
บญัชีการเงิน ช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ไ ด้ ส รุป รายการที่ สํ าคัญ ขอ ง                  
งบการเงินรวมของบริษัทประจําปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัทแล้ว สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 4,713 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 มีรายได้รวม 
3,264 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 4,152 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 4,385 
ล้านบาท คิดเป็นกําไรขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทจํานวน 305 ล้านบาท อัตรากําไรสทุธิร้อยละ 6.5 คิดเป็นกําไรสุทธิ                 
ตอ่หุ้น 0.31 บาท   

 ในส่วนของฐานะการเงินสําหรับปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 15,726 ล้านบาท หนีสิ้นรวม 9,080 ล้านบาท 
สว่นของผู้ ถือหุ้นในส่วนของบริษัท 6,646 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 1.37 เท่า แตห่ากพิจารณา
จากอัตราส่วนหนีสิ้นส่วนที่ไม่มีการคิดดอกเบีย้ต่อส่วนของทุนเท่ากับ 1.17 เท่า และมีมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น 6.70 บาท 
สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสําเนางบการเงินของบริษัทที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอ
ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัท 

 ประธานได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า งบการเงินรวมของบริษัทประจําปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความถกูต้องแล้ว  

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกับเร่ืองของสินทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึน้มา
ประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มขึน้ของที่ดินประมาณ 1,500 ล้านบาท ว่าเป็นที่ดินที่บริษัทจะใช้เพื่อเป็นท่ีตัง้
สํานักงานหรือเป็นที่ดินที่ซือ้ไว้เพื่อนํามาพัฒนาเพื่อขาย ในส่วนของหนีสิ้นบริษัทมีการรับเงินมัดจําเพิ่มขึน้มาประมาณ 
400 ล้านบาท เป็นเงินมดัจําอะไร และหากบริษัทมีการขายสินค้า สินค้าดงักล่าวจะหกัออกจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุหรือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา  

  กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินได้ชีแ้จงว่า อสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายเม่ือมีการขายจะหักออกจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา แต่หากเป็นส่วนของการให้เช่าของโครงการ 
พาร์ค คอร์ทและคลงัสินค้าก็จะเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ สําหรับค่ามดัจําเป็นเงินมดัจําค่าที่ดินที่บริษัท
จะขายออกในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 1,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็น
ที่ดินของโครงการ Wellness ที่บริษัทซือ้มาเพื่อพฒันาเป็นศนูย์สขุภาพ 
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 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้
เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว ที่ประชมุมีมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บริษัทประจําปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ             
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  อนมุติั   จํานวน        634,301,481  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่อนมุติั   จํานวน                          0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จํานวน               284,600    เสียง    

  บตัรเสีย  จํานวน          0 เสียง 

วาระที่ 4 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนเองและนายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกําหนดวาระ
และได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจะขอออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที่ดี และขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทําหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชมุแทนตนในวาระนี ้ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ ในวาระนีจ้ะเป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  และเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกําหนดและ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและช่ือผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการมายงับริษัท และขอมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา  

 เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท
และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัที่กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้
กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตัง้ให้กลบั
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระรวม 4 คน คือ 

 (1)  นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ  

 (2)  นายอฏัฐ์ ทองใหญ่  อศัวานนัท์  

 (3) นายศักด์ิศรี           พฤฒิธรรมกูล    ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็น  
กรรมการบริษัทอีก 

(4)  นายฟิลิปวีระ              บนุนาค กรรมการซึ่ งได้ลาออกไปในระหว่างวาระตั ง้แต่ วันที่  1 
พฤศจิกายน 2560 และที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ให้สงวนตําแหน่ง
กรรมการดงักลา่วไว้ 
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 คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคณุสมบติัในด้านต่าง ๆ อนัได้แก่ ความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่าน
มาของกรรมการทัง้  2  ท่านดังกล่าวแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้ 2 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุม
พิจารณาดงันี ้

 (1)  กําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน 

 (2)   เลือกตัง้ให้นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ในครัง้นีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่ 

 (3)  เลือกตัง้ให้นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่ 

 ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามรายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและจํานวนกรรมการ
ของบริษัท 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชีแ้จงว่าเดิมบริษัทมีกรรมการจํานวน 11 คน โดยนายฟิลิปวีระ บุนนาค ได้ลาออกไปใน
ระหว่างวาระ และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ให้สงวนตําแหน่งกรรมการดังกล่าวไว้ แต่คณะกรรมการยังไม่มีการแต่งตัง้กรรมการ
เพิ่มเติมในการประชุมสามัญประจําปี 2562 ในวันนี ้ตําแหน่งของนายฟิลิปวีระ บุนนาค เป็นตําแหน่งกรรมการที่ครบวาระ 
นอกจากนีใ้นส่วนของนายศักด์ิศรี พฤฒิธรรมกูล ก็เป็นกรรมการที่ครบวาระในครัง้นีแ้ต่ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระ 
คณะกรรมการบริษัทจงึได้เสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณากําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 
คน และเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้นายสเุทพ และนายอฏัฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครัง้นี ้
กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่ ปัจจบุนัหนงัสือรับรองบริษัทจะมีกรรมการบริษัทจํานวน 10 คน โดย
เม่ือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันีไ้ด้มีมติก็จะได้นําไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการและจํานวนกรรมการก็จะมีจํานวน 9 คน 

 นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะประธานท่ีประชุมในวาระนีไ้ด้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้
เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาะนี ้

 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงมติในวาระนี ้โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจํานวน 164 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 
634,586,687 หุ้น 

 หลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว ที่ประชมุมีมติอนมุติัดงันี ้

 (1) กําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน  

 (2) เลือกตัง้ให้นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ ต้องออกจากตําแหน่ง 
ตามกําหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่ 
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  (3) เลือกตัง้ให้นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่  

 โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้  

1. กําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน 
เห็นด้วย  จํานวน        634,302,087  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย  จํานวน          0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ           0.0000      

งดออกเสียง จํานวน               284,600    เสียง    
บตัรเสีย  จํานวน          0 เสียง 

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมรวมเป็นจํานวน 165 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 

634,586,693 หุ้น 
2. นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ 

เห็นด้วย  จํานวน         634,302,093  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

ไม่เห็นด้วย  จํานวน            0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000  
งดออกเสียง จํานวน                 284,600  เสียง    
บตัรเสีย  จํานวน            0 เสียง 

3. นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ 
เห็นด้วย  จํานวน         634,302,093 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย  จํานวน            0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง จํานวน         284,600 เสียง    
บตัรเสีย  จํานวน             0 เสียง 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินช่วยชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้ จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  
และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 โดยเห็นควรเสนอให้มีการปรับเพิ่มอตัราคา่เบีย้ประชมุ ซึง่ไม่ได้มีการปรับเพิ่มมา
ตัง้แตปี่ 2553 สําหรับอตัราเงินบําเหน็จกรรมการคงเดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (1)  ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยเป็นการจ่ายค่าเบีย้ประชุมสําหรับ 1) คณะกรรมการบริษัท  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ  3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 4) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ
เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ ในอตัราคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

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

  1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทตอ่ครัง้ (เดิม 10,000 บาท) 
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 (2)   เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคนซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 โดย
คํานวณตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2561 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทัง้สิน้ 11 ท่าน  
รวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน 2,422,800.- บาท 

 ประธานสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว ที่ประชมุมีมติอนุมติัการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 และ
เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 ดงันี ้ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี  2562 โดยเป็นการจ่ายค่าเบี ย้ประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเฉพาะ
กรรมการที่เข้าร่วมประชมุ ในอตัราคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

1.1 ประธาน                         25,000 บาทตอ่ครัง้ 

1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทตอ่ครัง้ 

2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 โดย
คํานวณตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2561 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทัง้สิน้ 11 ท่าน  
รวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน 2,422,800.- บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทกุประการ  

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ดงันี ้

  อนมุติั   จํานวน        634,294,393  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9539   

  ไม่อนมุติั   จํานวน                   7,700   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0012 

  งดออกเสียง  จํานวน               284,600 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0449 

  บตัรเสีย  จํานวน            0 เสียง 

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 

 ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีจ้ะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการบริษัทโดยการ
พิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ให้นางสาว
วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9052 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562  และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,550,000 บาท ซึง่เท่ากบัปีที่แล้ว  
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 บริษัทที่เป็นสํานักงานสอบบัญชีและผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

 ทัง้นี ้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 4 โดย                
ลงนามเป็นผู้ สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 สําหรับนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ และ
นางสาวชนารัตน์ จนัทร์หวา ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีแรก  

 ประธานสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก ผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7789 
และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จนัทร์หวา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 
จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562  และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 
1,550,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

  เห็นด้วย  จํานวน        634,294,393 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.9988 

  ไม่เห็นด้วย   จํานวน                    7,700 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0012   

  งดออกเสียง  จํานวน                284,600   เสียง    

  บตัรเสีย  จํานวน           0 เสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินช่วยชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้ จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า                      
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37. กําหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้
จดัสรรเงินกําไรสทุธิไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองเพิ่มเติมอีก 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 30 ขึน้ไปของกําไรสทุธิในแต่ละปี คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยจ่ายจากกําไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30) ในอัตราหุ้ นละ 0.111112 บาท             
คิดเป็นเงินรวมประมาณ  110,224,235.09 บาท  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ กําหนดไว้                    
โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2561 มีดงันี ้
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 (1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จํานวนประมาณ 99,201,018 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น 
ปันผล มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 99,201,018 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

 (2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.011112 บาท รวมเป็นประมาณ 11.02 ล้านบาท  

 ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสําหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตรา               
ที่กฎหมายกําหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดและนําส่งแก่กรมสรรพากรต่อไป       
กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผล
ภายในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นในครัง้นีเ้ป็นส่ิงใหม่สําหรับบริษัท 
ตามท่ีได้ชีแ้จงไปแล้ว  เร่ืองที่บริษัทได้วางแผนการดําเนินงานเพ่ือพฒันาตอ่เน่ืองเป็นแผนธุรกิจ 5 ปี ซึง่ก็ได้ดําเนินงานตาม
แผนมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี และจะครบกําหนด 5 ปีในปี 2563 บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินส่วนทนุในการพฒันาโครงการ 
การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจึงต้องพิจารณาให้ไม่กระทบตอ่ฐานะทางการเงินของบริษัท จากรายงานของทริส เรตติง้
ซึง่เป็นบริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทมีสดัสว่นของหนึสิ้นและทนุเพิ่มขึน้เป็น 1.37 เท่า แตถ้่าดหูนีสิ้นที่เป็นดอกเบีย้ 
1.17 เท่า ซึ่งก็ไม่จดัว่าสงู แต่เน่ืองจากธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทนุเป็นธุรกิจระยะยาว  โดยมีลกัษณะธุรกิจเป็นการเช่าและ
บริการ ดงันัน้ การที่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการดําเนินงานก็จะต้องใช้ระยะเวลา แตกต่างจากธุรกิจเดิมของบริษัท
ที่เป็นการพฒันาโครงการสร้างบ้านขาย บริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้าตามแผนการดําเนินงาน  ได้วางแผนที่จะก่อสร้างเพิ่มอีก
ประมาณ  3,900 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) โครงการของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“พรอสเพค”)                 
มีแผนการขยายพืน้ที่เพื่อการให้เช่าจากเดิม 126,000 ตารางเมตร จะเพิ่มขึน้อีก 150,000 ตรม. เป็น 285,000 ตารางเมตร 
และ (2) โครงการ Wellness ที่บริษัทได้ซือ้ที่ดินเพื่อนํามาพฒันาเป็นศนูย์สขุภาพโดยปัจจบุนัได้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างแล้ว 

 หนีสิ้นในส่วนนีท้ี่จะเกิดจากการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการประมาณ 3,900 ล้านบาท บริษัทจะ Funding 
50:50 คือส่วนเงินทุนกับหนีสิ้น ซึ่งหนีสิ้นในส่วนนีจ้ะเพิ่มขึน้ในระยะเวลาสัน้  เน่ืองจากบริษัทได้มีการพิจารณา                             
ขายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทที่ไม่มีแผนพัฒนาในช่วงนีอ้อกไปก่อนเพื่อนําเงินที่ได้จากการขายมาลงทุน ซึ่งจะทําให้
หนีสิ้นในส่วนนีล้ดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมุ่งมัน่และพยายามท่ีจะทําให้บริษัทมีการเติบโตขึน้ไปอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นมากขึน้ตามลําดบั จากเหตผุลและความจําเป็นดงักลา่วจึงเป็นที่มาของการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ด้วยหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นในปีนี ้

 ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่แล้วเป็นการจ่ายปันผลด้วยเงินสด ในปีนีท้ี่
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเพื่อนําเงินสดไปลงทนุในธุรกิจใหม่ของบริษัท การนํา
เงินสว่นนีไ้ปลงทนุจะได้ผลตอบแทนกลบัคืนในก่ีปี และในปีตอ่ไปจะมีการจ่ายปันผลด้วยหุ้นอีกหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่าจะต้องให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้น การ
จ่ายปันผลด้วยหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถตดัสินใจได้ว่าจะเก็บหุ้นหรือขายหุ้นที่ได้รับจากการปันผล บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ที่จะทําให้
ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต ปัจจุบันธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทมีการเติบโตจากเดิม 2,400 ล้านบาท/ปี จนมาถึง 
2,800 ล้านบาท/ปี รวมทัง้การลงทนุในธุรกิจใหม่ในลกัษณะของ Recuring ถึงแม้จะต้องใช้ระยะเวลาในการลงทนุกว่าจะ
ได้รับผลตอบแทน แต่เม่ือได้รับผลตอบแทนแล้วก็จะมีความต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ การผลกัดนัเพื่อให้บริษัทเติบโตขึน้อีกก็
มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆของรัฐ บริษัทได้พยายามลดหนีสิ้นลงโดยการขายทรัพย์สิน
บางส่วนของบริษัทออกไปเพื่อนําเงินที่ได้จากการขายมาเป็นเงินทนุ บริษัทยงัมีทรัพย์สินที่จะสามารถขายได้อีกประมาณ 
2,000 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัททราบดีวา่ผู้ ถือหุ้นที่ลงทนุก็คาดหวงัวา่จะได้รับเงินปันผลจากการลงทนุ    
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 ผู้ ถือหุ้ นท่านเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เดิมโครงสร้างรายได้ของบริษัทมาจากธุรกิจการสร้างบ้านขาย                       
ในปี 2562-2565 บริษัทจะเปล่ียนประเภทธุรกิจไปเป็นการให้เช่า บริการ และธุรกิจด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวหรือไม่ 
และในอนาคตทิศทางการประกอบธุรกิจจะไปทางใดและมีศกัยภาพหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงวา่ สําหรับโครงสร้างรายได้ธุรกิจการสร้างบ้านขายของบริษัทในช่วง 3 ปีก่อน 
มีสัดส่วนประมาณ 96% ต่อรายได้รวม หลังจากท่ีผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามารายได้ธุรกิจการสร้างบ้านขายของบริษัทมี
สัดส่วนประมาณ 83%  ที่เพิ่มขึน้มาคือส่วนให้เช่าและบริการประมาณ 17% หลักๆคือโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน                      
ซึ่งหลังจากนีบ้างกอกฟรีเทรดโซนจะพัฒนาพืน้ที่เพิ่มเติมเป็น 285,000 ตารางเมตร รวมทัง้ธุรกิจใหม่ด้าน Wellness                     
ที่กําลงัจะเปิดตวัในปี 2563 ก็จะทําให้บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจการสร้างบ้านขายต่อรายได้จากธุรกิจให้เช่าและ
บริการ เป็นสดัสว่นรายได้ประมาณ 50:50 ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 

 ประธานได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ บริษัทยงัคงประกอบธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไป โดยจะยงัคงมีการ
สร้างบ้านเพื่อขายเหมือนเดิม แต่จะมีการขยายประเภทธุรกิจในด้านอื่นๆเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติมและ
ทําให้บริษัทมีความเจริญเติบโตและยัง่ยืนมากกวา่นี ้    

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจํานวน 170 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 
634,709,893 หุ้น 

 หลงัจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอทกุประการ โดยท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ                  
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  อนมุติั   จํานวน       634,425,293  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9552 

  ไม่อนมุติั   จํานวน              284,600     เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0448 

  งดออกเสียง  จํานวน                         0 เสียง    

  บตัรเสีย  จํานวน          0 เสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 

 ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและ
พนักงานที่ทุ่มเททํางานและผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและ                
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน
จํานวนไม่เกิน 26,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA)                   
โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคา 4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเน่ืองจาก
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เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาด สําหรับรายละเอียดอื่นๆ ผมขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล 
จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ไป 

 นายธนเดช เชาว์จิรพันธุ์ ตัวแทนท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)               
ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) มีรายละเอียดดงันี ้

ใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อยครัง้ที่ 1(MK-WA) 

ประเภทและชนิด : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  มั่นคงเคหะการ จํากัด 
(มหาชน) ชนิดระบุผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณี
อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

จํานวนท่ีเสนอขาย : ไม่เกิน 26,000,000 หน่วย 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หน่วย : 0 บาท  

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : หน่วยละ 0 บาท  

วิธีการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

: จดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะ
พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากตําแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มี
ต่อบริษัท  และบริษัทย่อย   ประสบการณ์การทํางานท่ีผ่านมา  ความรู้
ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน ผลงานท่ีสร้างให้
บริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนํามาสู่บริษัทในอนาคต โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ จัดสรร
ตามความเหมาะสมทัง้จํานวน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่
พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5.00 ของโครงการนี  ้ให้คณะกรรมการ
บริษัท นําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัภายใต้หลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนต่อไป โดยมีรายละเอียด
การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ดงันี ้

ก. จํานวนไม่เกินร้อยละ 41.92 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายทัง้หมดจดัสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท และบริษัทย่อย 

ข. จํานวนไม่เกินร้อยละ 58.08 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทัง้หมดจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท 
และบริษัทย่อย 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1(MK-WA) จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญ
เพิ่มทนุได้จํานวน 1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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ราคาการใช้สิทธิ   
(ตอ่หุ้น) 

: 4.00 บาท1/ (ส่ีบาทถ้วน) ทัง้นี ้ราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงภายหลังใน
กรณีการปรับสิทธิ 
 

หมายเหต:ุ 1/การกําหนดราคาใช้สิทธิดงักล่าว มิได้เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ราคา
ต่ําภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   
โดยราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 15 วนัทําการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 เท่ากบัหุ้นละ 3.77 บาท 

อายขุองใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

: ไม่เกิน 5 ปี นบัแตว่นัที่ได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

จํานวนหุ้ นสามัญที่ออก
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 26,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท คิดเป็นประมาณ   
ร้อยละ 2.62 ของจํานวนหุ้ นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท   
โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้ นรองรับนีใ้ห้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1   
(MK-WA)ให้แล้วเสร็จตามอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ตามที่ระบุ
ในวรรคถัดไปได้ทุกวันที่  15 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และ
ธันวาคม ในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ ในกรณีที่วนักําหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยุดทําการของบริษัทให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการ
ถัดจากวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว และหากวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรง
กับวนัหยุดทําการของบริษัท ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายได้ในวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัหยดุนัน้ 

ปีที่ 1 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง   
สิทธิครัง้แรกได้เม่ือครบระยะเวลา  1 ปี  นับแต่วันที่ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิจนกวา่จะครบอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ  

ปีที่ 2 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่
แตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 
ทัง้นี ้หากมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือที่ยงัใช้สิทธิไม่ครบตาม
จํานวนท่ีสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถ
นําไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิ
ตามโครงการ 

ปีที่ 3 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่
แตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 
ทัง้นี ้หากมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือที่ยงัใช้สิทธิไม่ครบตาม
จํานวนท่ีสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถ
นําไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิ
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ตามโครงการ 
 
 

ปีที่ 4 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่
แตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 
ทัง้นี ้หากมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือที่ยงัใช้สิทธิไม่ครบตาม
จํานวนท่ีสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถ
นําไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิน้สุดระยะเวลาการใช้สิทธิ
ตามโครงการ 

ปีที่ 5 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 สว่นของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่
แตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท 
ทัง้นี ้หากมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือที่ยงัใช้สิทธิไม่ครบตาม
จํานวนท่ีสามารถใช้สิทธิได้ในปีก่อนหน้าอยู่เท่าใด ให้สามารถ
นําไปใช้สิทธิก่อนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ  

 การออกหุ้นใหม่สําหรับโครงการนีจ้ะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นและส่วนแบ่งกําไรของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 
2.55 และในส่วนของผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิในอตัรา 4 บาทต่อหุ้น สงูกว่าราคา                
ซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกันก่อน
วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เพื่อขออนมุติัให้บริษัทออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย      
ครัง้ที่ 1 (MK-WA) และหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว คือระหว่างวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง 11 มีนาคม 2562 
ซึ่งจะเท่ากับ 3.77 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
ราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท สําหรับรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ครัง้ที่ 1  (MK-WA) และผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพิจารณา
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามหลกัเกณฑ์การกําหนดราคาการใช้สิทธิในอตัรา 4 บาทตอ่หุ้น 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงว่า การกําหนดราคาการใช้สิทธิในอตัรา 4 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาจากราคาหุ้นของบริษัทที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และค่าเฉล่ีย ประกอบกบัการสร้างแรงจงูใจเพื่อเป็น
การตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานที่ทุ่มเททํางานเพื่อผลกัดนัธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้า 

 ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยได้สอบถามวิธีการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อยครัง้ที่ 1(MK-WA)  

 นางสาวกฤษพร ขนุจนัทร์ ตวัแทนท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
ได้ชีแ้จงว่า ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้แรกได้เม่ือครบระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ โดยในปีที่ 2 จะใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของใบสําคญัแสดง
สิทธิทัง้หมดที่แตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัททกุวนัที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม 
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 ประธานชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในปีแรกยงัไม่สามารถใช้สิทธิได้ ปีที่ 2 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที่ได้รับจดัสรร และระหวา่งที่จะใช้สิทธิต้องมีสถานะเป็นพนกังานของบริษัท ถ้าหากลาออกสิทธิที่ได้รับก็จะหมดไป 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้ จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า สมมุติได้                     
รับสิทธิ 1,000 หน่วย ปีที่ 2 ก็จะสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของ 1,000 หน่วย ใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือน เม่ือถึงปีที่ 3  
ก็จะได้สิทธิเพิ่มที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพได้อีกร้อยละ 25 โดยหากไม่มีการใช้สิทธิก็สามารถสะสมสิทธิได้จนถึงปีสดุท้ายหรือ
ปีที่ 5 หากพนกังานลาออกหรือเกษียณอายจุะยงัคงได้รับสิทธิดงันี ้

 1. ในกรณีที่พนกังานท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังาน เน่ืองจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระในการดํารงตําแหน่ง
ของผู้บริหารระดบัสงู หรือเน่ืองมาจากการโอนย้ายตามคําสัง่ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี ให้พนกังานราย
ดงักล่าวยงัคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้รับการจดัสรรทัง้หมดนัน้ได้จนครบ
อายขุองโครงการ 

 2. ในกรณีที่พนกังานท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังาน เน่ืองมาจากการลาออกหรือเกษียณอายกุ่อนกําหนด ให้พนกังานรายดงักล่าวสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้เฉพาะในส่วนที่ครบกําหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านัน้ โดยจะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือน นบัจากวนัที่พ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน แตท่ัง้นีต้้องไม่เกินวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

 ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ผู้ ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้นหรือไม่ 

 ประธานชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กรณีข้างต้นเป็นการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) หรือ Esop เป็นสิทธิที่ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทเพื่อเป็นแรงจงูใจ ในสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทจ่ายเป็นปันผล 

 ผู้ ถือหุ้นสอบถามหลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาใช้สิทธิ 4 บาทตอ่หุ้น 

 นายพงศ์ภัค สุทธิพงศ์ ตัวแทนท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)               
ได้ชีแ้จงว่า การกําหนดราคาในการใช้สิทธิไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่ไม่ควรจะต่ํากว่าราคาหุ้นในตลาดมากเกินไป โดย
หลกัการการใช้สิทธิเป็นการใช้สิทธิในอนาคตซึ่งถือว่าราคาการใช้สิทธิจะเป็นราคาที่ต่ําหรือราคาสงูกว่าราคาตลาดก็ต้อง
พิจารณาว่าในอนาคตผู้บริหารได้นําพาบริษัทไปในทางใด การกําหนดราคาท่ีควรจะเป็นเพื่อสร้างแรงจงูใจซึ่งควรจะเป็น
ราคา Premium จากราคาท่ีสามารถนําไปขายได้ในตลาดในระดับหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่พนักงานเป็นหลัก                      
เกิดความร่วมมือกนัระหว่างผู้บริหารและพนกังานเพ่ือผลกัดนับริษัทให้มีความเจริญเติบโตซึง่จะทําให้มลูค่าหุ้นของบริษัท
มากกว่า 4 บาท ทัง้นี ้ส่วนต่างระหว่างราคา 4 บาทและราคาตลาดจะย่ิงเพิ่มมากขึน้อีกภายหลงัจากการจ่ายหุ้นปันผล                       
ซึ่งจะทําให้ราคาตลาด Dilute ลงเล็กน้อย และจะทําให้นกัลงทุนได้รับประโยชน์มากขึน้อีก หากราคาหุ้นในตลาดมีราคา
มากกวา่ 4 บาท  

 ประธานได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า  หากอนาคตราคาการใช้สิทธิท่ี  4 บาทถือว่าเป็นราคาการใช้สิทธิที่ ต่ํา                             
เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาหุ้นในตลาดในขณะนัน้ก็เป็นเร่ืองที่ดี แสดงว่าราคาหุ้นของบริษัทสงูขึน้กว่าในปัจจบุนั ผู้ ถือหุ้นก็
จะได้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่ปรับตวัมากกว่า 4 บาท ดงันัน้ ราคาการใช้สิทธิที่เหมาะสมจึงไม่มีหลกัเกณฑ์ในการกําหนด
ที่ตายตวั     

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ในมมุมองของผู้บริหารมีความเห็นวา่ ขณะนีบ้ริษัทอยู่ในช่วงของ
จดุเปล่ียน แผนธุรกิจ 5 ปี ของบริษัทก็ได้ดําเนินการมาได้ตามที่ได้วางแผนไว้ โครงการเก่ียวกบัสขุภาพหรือ Wellness ถึง
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จะมีความแปรผนัแต่บริษัทก็ได้มีการพิจารณาและเลือกที่จะหาผู้ ร่วมลงทนุในธุรกิจดงักล่าวเป็นโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 
การจูงใจและสร้าวแรงจูงใจแก่พนักงานบริษัทจะมีส่วนช่วยให้การดําเนินงานของบริษัทบรรลุผลตามที่ได้วางแผนไว้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

 ประธานชีแ้จงเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม การออก Esop ในหลายบริษัทก็ไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งเม่ือครบกําหนด
Esop ก็จะหมดไปโดยปริยาย สําหรับการลงคะแนนในวาระนี ้เน่ืองจากผมเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่แต่ได้สละสิทธิที่จะไม่รับ Esop 
จงึสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนีไ้ด้   

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจํานวน 171 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 
634,709,993 หุ้น 

 หลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชมุมีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) จํานวนไม่เกิน 
26,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย                    
(MK-WA) โดยที่ประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 อนมุติั   จํานวน         605,226,193  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 95.3548  

  ไม่อนมุติั   จํานวน           29,482,800  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 4.6451 

  งดออกเสียง  จํานวน                    1,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

  บตัรเสีย  จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA)  

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาในวาระนี ้เป็นวาระสืบเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 โดยการจ่ายหุ้ นปันผล จํานวน 99,201,018 หุ้ น และการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ครัง้ที่ 1 (MK-WA) จํานวน 26,000,000 หน่วย   

 บริษัทจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 125,201,018 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
992,010,177 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,117,211,195 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 125,201,018 หุ้ น  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) คณะกรรมการ
บริษัทจงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว   
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 ประธานสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 
125,201,018 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 992,010,177 บาท เป็น 1,117,211,195 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จํานวน 125,201,018 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้ นปันผลและการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ครัง้ที่ 1 (MK-WA) ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทกุประการ โดยที่ประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 อนมุติั   จํานวน        634,708,993  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9998  

  ไม่อนมุติั   จํานวน                           0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

  งดออกเสียง  จํานวน                    1,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

  บตัรเสีย  จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน                  
จดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียน
ในวาระที่แล้ว ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุม          
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

 ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 1,117,211,195 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้าน 
    สองแสนหนึ่งหม่ืนหนึง่พนัหนึ่ง 
    ร้อยเก้าสิบห้าบาท) 

  แบง่ออกเป็น 1,117,211,195 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้าน 
    สองแสนหนึ่งหม่ืนหนึง่พนัหนึ่ง 
    ร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ  1.00 บาท (หนึง่บาท) 

  โดยแบง่ออกเป็น :  

  หุ้นสามญั 1,117,211,195 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้าน 
     สองแสนหนึ่งหม่ืนหนึง่พนัหนึ่ง 
     ร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 

  หุ้นบริุมสิทธิ   - หุ้น (-)  
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 ทัง้นี  ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจํานวน 172 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 
634,749,093 หุ้น  

 หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของ
นายทะเบียน ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการของบริษัทเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง               
ไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 อนมุติั   จํานวน        634,464,493  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9552  

  ไม่อนมุติั   จํานวน                          0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

  งดออกเสียง  จํานวน               284,600   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0448 

  บตัรเสีย  จํานวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที่ 11 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ครัง้ที่ 1 (MK-WA) 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 เลขานุการท่ีประชุมได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 โดยการจ่ายหุ้นปันผล และการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) ในวาระที่ 7 
และวาระท่ี 8 นัน้  

 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
125,201,018 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 1. จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 99,201,018 หุ้ น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้ นสามัญให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวน 99,201,018 หุ้น ในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็น
มลูคา่ทัง้สิน้ 99,201,018 บาท 

 2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 26,000,000 หุ้น เพื่อรองรับโครงการการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1  (MK-WA) 
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 ประธานสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว ที่ประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 125,201,018 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) ตามรายละเอียดท่ี
คณะกรรมการของบริษัทเสนอทกุประการ โดยท่ีประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  อนมุติั   จํานวน        634,430,737  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9552  

  ไม่อนมุติั   จํานวน               284,600  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0448  

  งดออกเสียง  จํานวน                 33,756   เสียง    

  บตัรเสีย  จํานวน           0 เสียง 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน  
6,000 ล้านบาท จากวงเงนิเดมิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการบริหารช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุ
พิจารณา 

 นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เม่ือพิจารณาจากหนีสิ้นของบริษัทจะ
ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 1) หนีสิ้นจากการขอสินเช่ือจากธนาคาร 2) หุ้นกู้  และ 3) ตัว๋แลกเงิน 

 ปัจจบุนับริษัทได้ออกหุ้นกู้ จํานวน 8 ครัง้ วงเงินหุ้นกู้ รวม 3,743 ล้านบาท โดยจะมีหุ้นกู้ที่ครบกําหนดชําระคืน
ในปี 2562 จํานวน 1,159 ล้านบาท และตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 ได้มีมติอนมุติัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมและมลูค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยสามารถออกและเสนอขาย
เพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้  ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกําหนด และ/หรือหุ้น
กู้ครบกําหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชดุใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมลูค่าเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่รวมกบัมลูค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่
ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท  

 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ตามมติดงักล่าวแล้วจํานวน 2,243 ล้านบาทจึงคงเหลือวงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทจะสามารถออก
และเสนอขายได้อีกจํานวน 757 ล้านบาท โดยเม่ือได้พิจารณาจากโครงการต่างๆของบริษัทที่จะมีในอนาคต นอกจากนี ้ 
เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการซือ้ที่ดินในการ
พฒันาโครงการและการชําระคืนหนี ้คณะกรรมการจงึเสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการขยายวงเงินการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย
รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตามส่ิงที่สง่มาด้วย 8 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัเง่ือนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้   

 นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการบริหารได้ชีแ้จงว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมและมลูค่าคงค้าง
ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจึงไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้นอีก แต่หากจะเพ่ิมวงเงินมากกว่านีก็้
จะต้องขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นอีกครัง้หนึง่  
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 ประธานสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารที่ประชมุช่วยดําเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจํานวน 173 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 
634,753,149 หุ้น  

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว ที่ประชมุมีมติอนมุติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการของบริษัทเสนอทกุประการ โดยท่ีประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 อนมุติั   จํานวน        634,434,793  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9498  

  ไม่อนมุติั   จํานวน                           0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

  งดออกเสียง  จํานวน                318,356  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0502 

  บตัรเสีย  จํานวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

 ทัง้นี ้ในระหว่างการประชมุจนถึงเวลาปิดการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจนทําให้มีผู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 173 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นได้ 634,753,149 หุ้น คิดเป็น                
ร้อยละ 63.9866 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท 

 หลงัจากนัน้ ที่ประชมุไม่มีเร่ืองอื่นใดที่จะพิจารณาตอ่ไปแล้ว ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กลา่ว
ขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนบัสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม
เม่ือเวลา 16.15 น. 

 

 
  ลงช่ือ.............................................................ประธานที่ประชมุ 
                                                                                              ( นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ) 
 
                                                                            


