
 

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

  
 24 มีนาคม 2554 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที ่1/2554 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่1/2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 
  2. รายงานประจําป 2553 และงบการเงินประจําป 2553 ซึ่งประกอบดวยงบดุล และ 

งบกําไรขาดทนุประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
  3. นิยามกรรมการอิสระ และหนาที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบรษิัทฯ 
  4. เอกสารและหลักฐานทีผู่เขารวมประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
   การลงทะเบียน รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผูรบัมอบฉนัทะ 
  5. ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถอืหุน (ขอบังคบัของบริษัทฯ  
   ฉบับสมบูรณมเีผยแพรใน www.mk.co.th ) 
  6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.) 
  8.  แบบฟอรมการลงทะเบียน 
 
  ดวยคณะกรรมการบรษิัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ไดมีมติเรียกประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป ครั้งที ่1/2554 ในวนัพุธที ่27 เมษายน 2554  เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง  
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-2166600 - 18  เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ  
ตามระเบียบวาระการประชุมพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2553 เมือ่วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยเห็นวาไดมีการ 
 บันทึกรายงานไวอยางถูกตอง โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรรายงานการประชมุสามัญผูถือหุน ครั้งที ่1/2553  
 ในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mk.co.th)  และมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุ 
 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1  
 
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
 และ พิจารณารับรอง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรบัอนุญาตแลว 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควร 
 ที่จะอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวรายละเอียด 
 ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  
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M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

รายการ ป 2553 ป 2552 
 สินทรัพยรวม 6,442,804,415 บาท 5,986,958,465 บาท 
 หนี้สินรวม 1,488,210,980 บาท 1,366,885,322 บาท 
 รายไดรวม 2,720,388,957 บาท 2,522,842,483 บาท 
 กําไรจากกิจกรรมตามปกติ 

   สวนที่เปนของผูถอืหุนบรษัิทใหญ 
549,185,667 บาท 539,774,082 บาท 

 กําไรตอหุน                  0.64 บาท                  0.63 บาท 
 
วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 บริษัทฯ มนีโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 30 ขึ้นไป ของกําไรสุทธิในแตละป เมื่อคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติจายเงนิปนผลสําหรบัผลประกอบการ 
 ประจําป 2553 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท หักการจายเงินปนผลระหวางกาล อัตราหุนละ 0.10 บาท เมื่อ 
 วันที่ 13 กันยายน 2553 คงเหลือจายสุทธิหุนละ 0.15 บาท จํานวนหุนทั้งหมด 860,384,157 หุน  
 (หุนทั้งหมด 866,684,157 หุน หักหุนซื้อคืน 6,300,000 หุน) คิดเปนเงนิรวมทั้งสิ้น 129,057,623.55 บาท 
 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2554 การใหสิทธดิังกลาวของบริษัทฯ ยังมีความ 
 ไมแนนอน เนือ่งจากจะตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงิน 
 ปนผลในปที่ผานมา ดังนี ้  
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2553 ป 2552 
1. กําไรจากกิจกรรมตามปกติ (บาท) 
   สวนที่เปนของผูถอืหุนบรษัิทใหญ 

549,185,667 539,774,082 

2. จํานวนหุน (หุน) 860,384,157 860,384,157 
0.25 0.25 3. เงินปนผลจายตอหุน   (บาท : หุน) 

0.10 0.15 0.10 0.15 
4. รวมเงนิปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 215,096,039.25 215,096,039.25 
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 39.17 39.85 

   
  สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวนรอยละ 
  10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม (บริษัทฯ มีทนุ 
  จดทะเบียนจํานวน 867,616,848 บาท ไดจัดสรรเปนทุนสาํรองตามกฎหมายแลว 86,761,685 บาท) 
 
วาระที่ 5  พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
    และ พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษทัฯ และกําหนดคาตอบแทน 
    กรรมการ โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรประวัติของคณะกรรมการในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mk.co.th)   
    และมีรายละเอียดในหนังสือรายงานประจําป 2553 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 (ระบุอยูในหนา 15 ถึง 18) 
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M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

 การพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ  ซึ่งในป 2553 มีกรรมการ 
 ครบวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก  
 (1) นายอนนัต อหันทริก 
 (2) นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม 
 (3) นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล 
 (4) ดร.ปง คุณะวัฒนสถิตย 
  คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะ 
 เปน ประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามองคประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ  
 ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแลว คณะกรรมการสรรหาไดเสนอใหเลือกต้ังกรรมการ 
 4 ทาน ที่ออกจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการสรรหา 
 ที่มีสวนไดเสียในเรื่องนี้ไมไดออกเสียงลงคะแนนเลือกตนเอง 
  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมัติแตงต้ังบุคคลดงัตอไปนี้เปนกรรมการ แทนกรรมการ 
  ที่ครบวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก 
 (1) นายอนนัต อหันทริก 
 (2) นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม 
 (3) นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล 
 (4) ดร.ปง คุณะวัฒนสถิตย 
  เนื่องจากกรรมการสรรหาไดพิจารณาคุณสมบัติแลววาเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ 
 อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารใน 
 กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท โดยกรรมการหมายเลข (1), (4) จะเปน 

กรรมการอิสระดวย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลองกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพยฯ และ 
ของบริษัทฯ ทัง้นี้กรรมการทีม่ีสวนไดเสียในเรื่องนี้ไมไดออกเสียงลงคะแนน  

 1) กําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามทําการแทนบริษัทฯ ดังนี ้
   1. นายชวน ต้ังมติธรรม 3. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 
   2. นางอัญชัน ต้ังมติธรรม 4. นางสาวชุติมา  ต้ังมติธรรม 
  โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ  

2) กําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผดิชอบลงลายมือชื่อและประทบัตราสําคัญของบริษัทสามารถ 
  กระทําการแทนบริษัท  เฉพาะกรณีงานขออนุญาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท  
  การขอโอนและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท หรือการขออนุญาตปลูกสราง 
  อาคารหรือการขอเลขหมายประจําบาน และการขอเชื่อมทาง การเชื่อมทอระบายน้ํา ดังนี ้  
   1. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล 
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M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

 3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
  คาตอบแทนไดพิจารณา มีรายละเอียด ดังนี ้ คอื 
      1. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ป 2554 ปละไมเกิน 800,000 บาท 
   - ประธานฯ    15,000 บาทตอครั้ง 
     - กรรมการคนละ 10,000 บาทตอครั้ง 
      2. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังนี้ 
    - ประธานฯ 15,000.-บาทตอครั้ง 
       - กรรมการคนละ  10,000.-บาทตอครั้ง 
  3. เงินบําเหน็จกรรมการประจาํป 2553 ตามรายละเอียดดังนี ้
     คาตอบแทนกรรมการเปนเงินบําเหน็จกรรมการรวม 3,438,000 บาท (สามลานสี่แสน 
   สามหมื่นแปดพันบาทถวน) ตอคณะกรรมการรวม  12 ทาน (คนละ 286,500 บาท) 
   สําหรับป 2552 จายคาตอบแทนกรรมการเปนเงินบําเหนจ็กรรมการ 
   รวม 3,600,000 บาท (สามลานหกแสนบาทถวน) ตอคณะกรรมการรวม 12 ทาน 
   (คนละ 300,000 บาท) 
   เงินบําเหน็จกรรมการไดพจิารณาจากผลการดําเนินงานของกําไรสุทธจิาก 
    กิจกรรมตามปกติของแตละป  
 
วาระที่ 6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณา 
 แตงต้ังผูสอบบญัชีตามการพิจารณาเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรอนุมัติแตงต้ัง 
 ผูสอบบัญชีประจําป 2554 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้  
  ชื่อ             เลขที่รับอนญุาต  สํานักงาน 

  นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท           4098  บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 
 หรือ นายวิเชียร          ธรรมตระกูล                 3183  บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 
  สําหรับ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล จะลงนามเปนผูสอบ 
 บัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ ในป 2554 เปนปแรก ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงินของบรษัิทฯ 
 และบริษัทยอยมากอน ผูสอบบัญชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย /  
 ผูบริหาร / ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวและเปนผูสอบบัญชีบรษัิทยอยของบรษัิทดวย 
  สําหรับคาสอบบัญชปีระจําป 2554 เห็นควรอนุมัตคิาบริการสอบบญัชีสําหรับงบการเงิน และ 
 งบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชีและคาใชจายอ่ืนๆ ดังน้ี 
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M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

  ป 2554 คาสอบบัญชีรวมเพิ่มขึ้นจากป 2553 เปนจํานวนเงิน 220,000 บาท คิดเปนอัตรา 
 รอยละ 22.68 (ป 2553 คาสอบบัญชีรวมเพิ่มขึ้นจากป 2552 เปนจํานวนเงิน 45,000 บาท คิดเปน 
 อัตรารอยละ 4.86) 
 หมายเหต ุบรษิัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร เลขที่รับอนุญาต 4996 
 ลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแตป 2549 ถึงป 2553 นับระยะเวลารวม 5 ป   
 
วาระที่ 7  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมทีอ่อกตามวาระและพิจารณา 
  กําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงต้ัง 
  คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พนวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
   1. นายเกษม ฑูรกฤษณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    2. ดร.ปง  คุณะวัฒนสถิตย  กรรมการตรวจสอบ  
   3. นายอนนัต อหันทริก  กรรมการตรวจสอบ 
   และเห็นควรอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
 เบี้ยประชุมปละไมเกิน 250,000.- บาท  
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ   15,000.-บาทตอครั้ง 
   - กรรมการตรวจสอบคนละ   10,000.-บาทตอครั้ง 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกหุนกูและเสนอขายหุนกู 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถอืหุนเพื่อพิจารณา 
 อนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ เปนเงินบาทในวงเงินรวมทั้งสิน้ไมเกิน 3,000 ลานบาท  
 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกูดังนี ้
 วัตถุประสงค : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเปนแหลงเงินทุน เพือ่การดําเนินกิจการ 
    ของบริษัทฯ 
 ประเภทของหุนกู : หุนกูระบุชื่อผูถือหรือไมระบชุื่อผูถอื ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิอาจมี หรือ 
    ไมมีหลักประกัน และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกูก็ได 
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คาสอบบัญช ี ป 2554 (บาท) 
บ. เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 

ป 2553 (บาท) 
บ.สอบบัญชธีรรมนิติ จํากัด 

งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส 585,000.- 480,000.- 
งบประจําป 605,000.- 490,000.- 

คาบริการอื่นๆ - 
บริษทัฯ จะเรียกเก็บตามทีไ่ด

เกิดขึ้นจริง เชน คาเดินทาง ฯลฯ 

รวม 1,190,000.- 970,000.- 



 

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

 มูลคารวมของหุนกู : ไมเกิน 3,000,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาออก 
    และเสนอขายหุนกูในรูปแบบตางๆกันครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ  
 อายุหุนกู : ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกําหนด 
 อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบรษัิทจะกําหนด 
 การเสนอขาย : เสนอขายแกนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี ้อาจจะเสนอขายแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
    บุคคลในวงจาํกัด และ/หรือผูลงทุนสถาบนัตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ 
    ตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได  
    ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกู 
    ประเภทหลักประกัน จํานวนเงิน อายุ มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบี้ย 
    สิทธิในการไถถอน การทยอยชําระคืนเงนิตน วิธีการเสนอขายระยะเวลาการออก 
    และเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกีย่วของ  ตามที่สภาวะการณจะเอื้ออํานวย 
    และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุนกูในรูปแบบตางๆ กัน 
    ครั้งเดียวหรอืแบงเปนคราวๆ ก็ไดและมอีํานาจแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือนาย 
      ทะเบียนหุนกู และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูรับประกนัการจัดจําหนาย และ/หรือ 
    ที่ปรึกษาและผูที่เกี่ยวของตางๆ รวมทั้งการตกลงทําสัญญา แกไข เจรจาสัญญา  
    และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของ การจัดเตรียม ติดตอใหขอมูล การยื่นคําขอ 
    เอกสารหลักฐานตางๆ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
    ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอนัดับความนาเชื่อถือ และ/หรอืหนวยงานอื่นใด 
    ที่เกี่ยวของกบัการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ 
    เงือ่นไขและรายละเอียดที่เกี่ยวของ  และการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรล ุ
    วัตถุประสงคดังกลาวภายใตขอกําหนดของประกาศ ขอบังคับ หลักเกณฑ และกฎหมาย 
    ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมีทานผูถือหุนนําเสนอตอที่ประชมุ) 
 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนผูมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป  
ครั้งที ่1/2554 และเพื่อสิทธิในการรับเงนิปนผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 และใหรวบรวม 
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก 
การโอนหุนในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 จะแลวเสร็จ 
 ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาเพื่อขอเชญิผูถอืหุนเสนอระเบยีบวาระ 
การประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2554 ลวงหนาแลวนัน้ แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาว 
 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2553 ในรปูแบบ CD-ROM ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับ 
รายงานประจําปในรูปแบบ CD-ROM สามารถติดตอขอรับไดที่ สํานักระบบขอมูลฯ ชั้น 2 อาคารมั่นคง เลขที ่719  
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330. โทรศัพท 02 2166600 – 18 ตอ 291 โทรสาร 02 2166619 
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บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

 จึงขอเรียนเชญิทานผูถอืหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  โดยบริษัทฯ จะเปดให 
ผูถือหุนลงทะเบียนต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป 
 เพื่อความสะดวกหากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบคุคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉนัทะที่แนบมา ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 
หรือสามารถ Download ไดจาก www.mk.co.th  และหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน  
รายชื่อ ที่อยู ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมา 
ประชุมโปรดนาํแบบฟอรมการลงทะเบียนมาดวย ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 
 บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ไดอาํนวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ 
ใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนครั้งนี้ดวย และบริษัทฯ ไดจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียง 
เพื่อแจกใหผูเขารวมประชุมลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 
 ทั้งนี้ เพื่อใหทานผูถอืหุนไดรบัประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยาง 
เต็มที่ หากทานมีคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชีแ้จงในประเด็นของระเบยีบวาระที่นําเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดสงคําถาม 
ไปลวงหนาไดที่ E-mail : contact@mk.co.th หรือโทรสาร 02-2166619 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                             ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
                                                                  กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหาร 
      เลขานุการบริษัท 

 
 
 
 

7/7 




