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เพือความรวดเรว็ในการลงทะเบยีน 

โปรดนาํแบบฟอรม์ลงทะเบียนซงึพิมพบ์ารโ์คด้ 

มาแสดงต่อเจา้หนา้ทีลงทะเบยีนในวนัประชมุดว้ย 
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แนวทางการปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี 2565 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพ

ของผูถื้อหุน้ เนืองจากการจดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษัทประจาํปี 2565 เป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซึงอาจเป็น

ปัจจยัเสียงต่อการแพร่ระบาดของ COVID -19 ดงันนั เพือเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงขอแจง้

แนวทางการปฏิบตัสิาํหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของบรษิัทประจาํปี 2565 ดงัน ี

1. ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบริษัทเพือเขา้ประชมุแทนการเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามสิงทีส่งมาดว้ย 9 

2. บริษัทจะทาํการตงัจุดคัดกรองบริเวณหนา้หอ้งประชุม ทังนี หากพบผูถ้ือหุ้นทีมีความเสียง บริษัทขอความ

ร่วมมือจากผูถ้ือหุน้ทีมีความเสียงโปรดหลีกเลียงการเขา้ไปในหอ้งประชุม และขอความกรุณามอบฉนัทะให้

บคุคลอนืหรือกรรมการอสิระของบริษัทเพือเขา้ร่วมประชมุแทน 

3. บริษัทมีความจาํเป็นตอ้งจัดสถานทีประชุมใหมี้การเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) ซงึจะทาํให ้                

ทีนังในหอ้งประชุมมีจาํนวนจาํกัดประมาณ 140 ทีนัง จึงขอใหเ้ฉพาะผู้ถือหุน้หรือผู้ร ับมอบฉันทะเท่านัน                    

(ไม่รวมผูต้ดิตาม) เขา้ไปในหอ้งประชมุ 

ทงันี หากทีนงัทีไดจ้ดัเตรียมไวเ้ต็มแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พืนทีการประชุมเพิมเติมได ้จงึขอความ

ร่วมมือผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและไม่สามารถเข้าในหอ้งประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้

กรรมการอสิระของบรษัิทเขา้ร่วมประชมุแทน 

การซกัถามในหอ้งประชุมเพือสุขอนามัยของส่วนรวมและใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างกระชบั  บริษัทงดการ

จัดเตรียมไมโครโฟนสาํหรับการสอบถามในทีประชุม หากผูถื้อหุ้นมีข้อซักถามเกียวกับวาระการประชุม                          

ขอความกรุณาเขียนคาํถามลงในกระดาษแลว้นาํส่งใหเ้จา้หน้าที โดยบริษัทจะตอบคาํถามในห้องประชุม

เฉพาะเรืองทีเกียวกบัวาระการประชมุเท่านนั  

4. บรษัิทขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาทีอยู่ในสถานทีจดัการ

ประชมุ 

5. บริษัทไดจ้ดัเตรียมของว่างไว้รบัรองผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีมาร่วมประชุม และขอความร่วมมือผูที้เข้า

ร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาทีอยู่ในสถานทีประชุมและห้องประชุม                              

เพือลดความเสียงการแพร่กระจายของเชือไวรสั COVID-19 

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณมี์การเปลียนแปลง หรือมีขอ้กาํหนดจากภาครฐัทีเกียวขอ้งอันส่งผลกระทบต่อ                 

การจดัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทอาจปรบัเปลียนการดาํเนินการใด ๆ เพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณห์รือมาตรการของภาครฐั

ทีอาจทาํการกาํหนดเพิมเติม โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัท (www.mk.co.th) และแจง้ผ่านระบบ

เผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ทงันี หากมีผูม้าเขา้ร่วมประชมุเป็นจาํนวนมาก อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเพือ

เขา้รว่มประชมุ บรษิัทตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี 

จงึเรียนมาเพือโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่ว 
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ที สก.004/2565   

 25 มีนาคม 2565 

เรือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทัประจาํปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท มนัคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 

สงิทีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษัทประจาํปี 2564 

 2. รายงานประจาํปี 2564 และงบการเงินประจาํปี 2564 ซงึประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ประจาํปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 

และวิธีการใช ้QR Code สาํหรบัดาวนโ์หลด 

 3.   รายนามและประวตัขิองกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงั 

 4. นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุย่อยของบริษทั 

 5.  รายละเอียดเกียวกบัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 และขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 

 6. รายละเอียดเบืองตน้ของหุน้กูที้ประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 

 7. ขอ้ควรปฏิบตัิสาํหรบัการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานทีผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งนาํมา

แสดงในวนัประชมุ รายชือและรายละเอียดเกียวกบักรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะ 

 8.   ขอ้บงัคบัของบริษัทเฉพาะทีเกียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ (ขอ้บงัคบัของบริษัทฉบบัสมบูรณม์ีเผยแพร่ใน  

www.mk.co.th ) 

 9.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (ขอแนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข.) 

 10. แผนทีแสดงสถานทีจดัประชมุ 

 11. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 12.  แบบฟอรม์การลงทะเบียนซงึพิมพบ์ารโ์คด้ (ทีตอ้งนาํมาในวนัประชุม) 

           ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท มนัคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มตใิหจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษัท

ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารที 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคราวนบ์อลรูม ชนั 21 โรงแรมคราวนพ์ลาซา่ กรุงเทพ 

ลมุพินี พารค์ เลขท ี952 ถนนพระรามที 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบ

วาระการประชมุดงัต่อไปนี 

วาระท ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจาํปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 2564 จดัขนึเมือวนัที 30 เมษายน 2564 ซงึบริษัทได้

ส่งสาํเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที

ประกาศกําหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมี

รายละเอยีดในสงิทีสง่มาดว้ย 1 

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษัทประจาํปี 2564

เมือวนัที 30 เมษายน 2564 ซงึคณะกรรมการเหน็ว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้ 
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การลงมต ิ  การรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษัทประจาํปี 2564 จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจาก  

ทีประชุมผูถื้อหุน้ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี 2 พจิารณารับรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่านมาและรายงาน

ประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    บริษัทไดส้รุปรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปลียนแปลงทีสาํคัญ              

ซงึเกิดขึนในรอบปีทีผ่านมา ตามทีปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอยีดในสิงทีส่งมาดว้ย 2 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรใหที้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบและรบัรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษัิทในรอบปี

ทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

การลงมต ิ  การรบัรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) จะต้องได้รับการรับรองจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเ สียง                    

ขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ทีมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ) สามารถติดต่อ

ขอรับไดโ้ดยกรอกแบบฟอรม์ตามสิงทีส่งมาดว้ย 11 และส่งมาทีสาํนักกรรมการ ชนั 7 เลขที 345 

อาคาร  345 สุร วงศ์ ถนน สุรวงศ์ แขวงสุริ ยวงศ์ เ ขตบางรัก   ก รุ ง เทพมหาน คร  10500                                  

โทรศพัท ์02 2348888  หรอื E-mail : system@mk.co.th                           

วาระท ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี

สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    บรษิทัไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษิัทประจาํปีสินสดุวันที  31

ธันวาคม 2564 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการ                 

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2564                         

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดในสิงทีส่งมาด้วย 2 ทีไดจ้ัดส่ง

ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุในครงันี โดยมีสรุปสาระสาํคญัดงันี 

รายการตามงบการเงนิรวม ปี 2563 ปี 2564 

 สินทรพัยร์วม 17,985,247,059 บาท 19,040,523,293 บาท 

 หนีสินรวม 11,344,270,396 บาท 12,572,088,123 บาท 

 รายไดร้วม  3,446,474,927 บาท 3,413,067,351 บาท 

 กาํไร(ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของบรษัิทใหญ่      (3,420,608) บาท      (185,311,194) บาท 

 กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้             (0.0031) บาท             (0.1698) บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหที้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

ประจําปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี                      

ของบรษัิท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

การลงมติ การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาํปีสินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2564 จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจา่ยเงนิปันผล 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท

ขอ้ 37. กาํหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนงึไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 

ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวน         

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทงันี บริษัทไดจ้ดัสรรเงินกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายครบจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้  

  เนืองจากผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีผลขาดทุนสทุธิ บรษัิทจงึไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิ

ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุน้ในอัตราร้อยละ 30 ขึนไปของกาํไรสุทธิในแต่ละปี 

เนืองจากผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 141,841,171 บาท คณะกรรมการบริษัทจงึไดพ้ิจารณาและเห็นว่าบรษัิทควรทีจะงดจ่ายเงิน   

ปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรใหที้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

เนืองจากบรษิทัมีผลประกอบการขาดทนุ 

การลงมต ิ  การอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จะตอ้งได้รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 

ขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี5  พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    ตามขอ้บังคบัของบริษัทข้อ 14  และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดักาํหนดใหก้รรมการ

ต้องออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสามทุกปี โดยให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุด              

เป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิทีจะไดร้ับการเลือกตงัใหก้ลับเข้าดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2565 มีกรรมการทีจะต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ                

ในครงันีรวม 3 คน คือ 

    1. นายสเุทพ     วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

    2. นางสุธิดา      สรุโิยดร กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสียง และ 

        คณะผูบ้รหิารระดบัสูง 
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    3. นายอฏัฐ ์ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

        และประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

    บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี 2565                    

และเสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการทีบริษัทกาํหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซตข์องบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ

การประชมุและชือผูที้เหมาะสมเพือเขา้รบัการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการมายงับรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมนายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ซงึเป็น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

จงึถือว่าเป็นกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดง้ดออกเสียง) ไดพิ้จารณาคุณสมบัติในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 

ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณแ์ละความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผล

การปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมา จงึเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเสนอให ้    

ผูถื้อหุน้พิจารณาดงันี 

(1)  เลือกตงัให ้1) นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ และ 2) นางสุธิดา สรุิโยดร ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครังนีกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีก                         

วาระหนงึ 

(2)  เลือกตงัใหน้ายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนด

วาระในครงันีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึง 

ทงันี นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานันท ์ซงึเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ

ของบริษัท และในระหว่างทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไดแ้สดงความเห็นไดอ้ย่างเป็น

อสิระโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการซงึไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณากลนักรองและเห็นสมควรเสนอขอให ้

ทีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาดงันี 

(1)  เลือกตงัให ้1) นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ และ 2) นางสุธิดา สรุิโยดร ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครังนีกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีก                         

วาระหนงึ 

(2)  เลือกตงัใหน้ายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนด

วาระในครงันีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึง 

โดยประวัติของบุคคลทีไดร้ับการเสนอชือ ประเภทกรรมการทีจะเสนอเลือกตงั ขอ้มูลการถือหุ้น

สามญัในบรษัิท ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอืน ๆ 

รวมทงัขอ้มูลความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือ นิยามกรรมการอิสระ และขอบเขตอาํนาจหนา้ที

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยตามสิงทีส่งมาดว้ย 3 และ 4   
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การลงมต ิ  การเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากทีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี6    พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาการกาํหนด

คา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการกํากับ                      

ดแูลกิจการ  โดยพิจารณาอตัราค่าตอบแทนทีเหมาะสมตามแนวปฏิบตัิทีบรษัิทจดทะเบียนในธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัยที์อยู่ในระดบัเดียวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ทีความรบัผิดชอบของ

กรรมการและกรรมการชดุย่อย จงึเห็นควรเสนอขอใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 และเงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2564 โดยมีรายละเอียด

ดงันี 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 สาํหรบัคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ                        

เฉพาะกรรมการทีเขา้ร่วมประชมุ โดยเป็นการจา่ยคา่เบียประชมุในอตัราค่าเบียประชมุดงันี 

1.1 ประธาน   25,000 บาทต่อครงั 

1.2 กรรมการท่านละ 15,000 บาทตอ่ครงั 

(2) เงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2564 ในอตัรา 235,000 บาทต่อคน (อตัราเดียวกับปี 2563)  

โดยคาํนวณตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2564 ของกรรมการ                    

แ ต่ละท่านรวมทังสิน  4  ท่านรวมเป็นเ งินบําเหน็จจํานวน 722,384 บาท เ นืองจาก

กรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงินบาํเหน็จประจาํปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ    เหน็ควรใหที้ประชมุผูถื้อหุน้อนุมตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 และเงินบาํเหน็จ

กรรมการประจาํปี 2564 ดงันี 

(1) คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ในอตัราเดียวกบัปี 2564 

(2) เงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2564 ในอตัรา 235,000 บาทต่อคน (อตัราเดียวกับปี 2563)  

โดยคาํนวณตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2564 ของกรรมการ                    

แ ต่ละท่านรวมทังสิน  4 ท่าน  รวมเป็นเงินบ ํา เหน็จจําน วน 722,384 บาท เ นืองจาก

กรรมการบริหารจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงนิบาํเหน็จประจาํปี 2564 

การลงมต ิ การอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติ                    

จากทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้                    

ซงึมาประชมุ 
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วาระที 7    พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคับของบริษัทข้อ 31 กาํหนดให ้

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ของบรษัิททกุปี 

  คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้                  

ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังใหน้างสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน ์นิธิเกียรติพงศ ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน

เลขที 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทรห์วา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 9052                   

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2565 และ

กาํหนดค่าตอบแทนใหแ้กผู่ส้อบบญัชีของบริษัทจาํนวนไม่เกนิ 1,550,000 บาท  

  ผูส้อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมีคุณสมบติัตามทีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และไม่ไดมี้ความสมัพันธ์ หรือการมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทย่อย / 

ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

  อนึง ผูส้อบบัญชีของบริษัทและผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกัน 

ยกเว้น บริษัท เอส 71 พร็อพเพอรตี์ จาํกัด บริษัทได้มีการแต่งตังผู้สอบบัญชีจากสาํนักงานอืน 

เนืองจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดาํเนินธุรกิจ ทังนี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การ

จดัทาํงบการเงินรวมใหส้ามารถดาํเนินการไดท้นัตามกาํหนดเวลา   

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงัใหน้างสาวชรินรตัน ์นพรมัภา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

ทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน ์นิธิเกียรติพงศ ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน

เลขที 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทรห์วา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 9052                   

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2565  และ

กาํหนดค่าตอบแทนใหแ้กผู่ส้อบบญัชีของบรษัิทจาํนวนไม่เกนิ 1,550,000 บาท รายละเอยีดเกียวกับ

ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 และขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ตามสงิทีส่งมาดว้ย 5 

การลงมต ิ  การแต่งตงัผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากทีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี8  พจิารณาอนุมัตกิารขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู้เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้าง                  

ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท จากวงเงนิเดมิไม่เกิน 6,000 ล้านบาท  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  เพือเ ป็นเงินทุนหมุนเ วียนในการดํา เนินงานและการลงทุนในโครงการของบริ ษัท และ                    

บริษัทย่อย รวมถึงการซือทีดินในการพัฒนาโครงการและการชาํระคืนหนี คณะกรรมการจึงเสนอ

ขอใหข้ยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นวงเงนิรวมและมลูค่าคงคา้งไม่เกนิ 8,000 ลา้นบาท 

จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเบืองตน้ของหุน้กูที้ประสงคจ์ะออกและ

เสนอขายตามสงิทีส่งมาดว้ย 6 
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ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นควรใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นวงเงิน

รวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 8,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมี

รายละเอยีดเบืองตน้ของหุน้กูที้ประสงคจ์ะออกและเสนอขาย ตามสิงทีส่งมาดว้ย 6 

การลงมติ   การอนุมตักิารขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 8,000 

ลา้นบาท จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของ

จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี 9 พจิารณาเรืองอนืๆ (ถ้าม)ี 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดใหผู้้ถือหุน้

ลงทะเบียนตงัแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป และเพือความสะดวก หากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลอืนเขา้ร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครงันี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิงที                 

ส่งมาดว้ย 9  กรณีการมอบฉันทะใหค้ัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมแทนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค  ซึงสามารถ Download 

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค  ไดจ้ากเว็บไซดข์องบริษัท www.mk.co.th  และหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามรายชือตามสิงทีส่งมาดว้ย 7 และเพือความสะดวกในการลงทะเบียนใหร้วดเร็วยิงขึน                 

ผูถ้ือหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะทีจะมาประชุมโปรดนาํแบบฟอรม์การลงทะเบียนซึงพิมพบ์ารโ์คด้มาดว้ยตามสิงทีส่งมาดว้ย 12                      

ทงันี บรษัิทขอสงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียนในกรณีทีเอกสารไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่เป็นไปตามเงือนไข 

  บริษัทได้อาํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะทีมา

ลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหุน้ในครงันีดว้ย และไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงเพอืแจกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง    

ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิงทีส่งมาดว้ย 8 และเพือให้ท่าน                  

ผูถ้ือหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ รวมทงัเป็นการรกัษาสทิธิประโยชนข์องท่านอย่างเต็มที หากท่านมีคาํถามทีตอ้งการ

ใหบ้ริษัทชีแจงในประเด็นของระเบียบวาระทีนาํเสนอในครงันี สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้ไดที้ E-mail : system@mk.co.th 

ทังนี การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี 2565 เป็นการจัดขึนภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ                   

โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้จัดเตรียมของว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีมา                  

ร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานของว่างในบริเวณสถานทจัีดการประชุมเพอืลดความ

เสียงการแพร่กระจายของเชอืไวรัส COVID-19 และไม่ได้มีการแจกของชาํร่วย 

  อนึง คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติกาํหนดรายชือผู้ถือหุน้ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัท

ประจาํปี 2565 ในวนัที 31 มีนาคม 2565 (Record Date)   

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                   (นายวรสิทธิ โภคาชยัพฒัน)์ 

                                                                                                 ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 


