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ที	 สก �/�� 
 28 มนีาคม 2559 

เร ื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผ ู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
เรียน ผ ู้ถือหุ้น บริษทั ม ั �นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผ ู้ถือหุ้นคร ั -งที� 1/2558  
  2. รายงานประจาํปี 0118 และงบการเงินประจาํปี 2558 ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจาํปีสิ-นสดุวนัที� 9: ธนัวาคม 011< 
  3. นิยามของกรรมการอิสระ และหน้าที�ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื�องของ

บริษทัฯ 
  4. เอกสารและหลกัฐานที�ผ ู้เข้าร ่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวนัประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
   การลงทะเบียน รายชื�อและรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการอิสระผ ู้รบัมอบฉันทะ 
  5. ข้อบงัคบัของบริษทัฯ เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผ ู้ถือหุ้น (ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
   ฉบบัสมบรูณ์มเีผยแพรใ่น www.mk.co.th ) 
  6. แผนที�แสดงสถานที�จดัประชุม 
  7.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 
  8.  แบบฟอรม์การลงทะเบียน 
 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท ม ั �นคงเคหะการ จาํก ัด  (มหาชน) ได้มีมติ ให้จดัประชุมสามญั       
ผ ู้ถือหุ้นประจ ํา ปี  2559 ใน ว นั พฤหสับด ีที � 28 เม ษายน  251I เวล า  14.00 น .  ณ  ห้อ งจาม จ ุร ี บอ ล ร มู         
ช ั -น  เอม็  โรงแรมปทุมวนัปริ-นเซส เลขที� LLL มาบุญครองเซน็เตอร ์ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรงุเทพมหานคร เพื	อพจิารณาเรื	องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพรอ้มด้วยความเหน็ของคณะกรรมการ 
ดงัต่อไปนี@ 
 
วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผ ู้ถือหุ้นของบริษทัคร ั -งที� :/011< 
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที	ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครั @งที	 1/2558 เมื	อวนัที	 26 สงิหาคม 2558 ซึ	งคณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึ
รายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ (www.mk.co.th)  โดยมรีายละเอยีดตามสําเนา
รายงานการประชมุ ตามสิ	งที	สง่มาดว้ยลาํดบัที	 �  
 
วาระที� 2 พิจารณารบัรองผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมาและรายงานประจาํปี 2558 
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที	ประชุมผูถ้ือหุ้นรบัทราบผลการดําเนินงานของ
บรษิทัฯ ในรอบปีที	ผา่นมาและพจิารณารบัรองรายงานประจาํปี 2558  
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทัประจาํปีสิ-นส ุดวนัที�  
 31 ธนัวาคม 2558 
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอใหท้ี	ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทาง
การเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทประจําปีสิ@นสุดวนัที	 31 ธนัวาคม 2558 ซึ	งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ และไดผ้่านการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏ
ตามสิ	งที	สง่มาดว้ยลาํดบัที	 N ซึ	งสรปุสาระสาํคญั ดงันี@  
 

รายการ ปี 011N ปี 011< 
� สนิทรพัยร์วม O,QR�,N��,SST บาท ��,ROO,��R,RO� บาท 

� หนี@สนิรวม �,S��,QSR,O�T บาท �,TQ�,SNO,TNN บาท 

� รายไดร้วม 2,384,897,594 บาท Q,��R,���,TT� บาท 

� กาํไรสว่นที	เป็นของบรษิทั O,QQ�,R�R บาท RNR,O�,�N� บาท 
� กาํไรต่อหุน้                  T.�N บาท                  T.O� บาท 

 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) 
 บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัรารอ้ยละ QT ขึ@นไปของกาํไรสทุธใินแต่ละปี เมื	อคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ มมีตเิหน็ชอบใหจ้่ายเงนิปันผลประจาํปีแลว้ จะตอ้งนําเสนอขออนุมตัต่ิอที	ประชมุผูถ้อืหุน้ต่อไป 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอใหท้ี	ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
สําหรบัผลประกอบการประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ	งจ่ายจากกําไรสะสม คิดเป็นเงนิรวมทั @งสิ@น 
248,002,544.25 บาท โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพุธที	 25 พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื	อได้รบัการอนุมตัิ
จากที	ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 แลว้ 
 ทั @งนี@ คณะกรรมการบรษิทัจะกาํหนด Record Date และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื	อรวบรวมรายชื	อผูม้สีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลหลงัจากผา่นการอนุมตัจิากที	ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้  
 โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีที	ผา่นมา ดงันี@  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 011N ปี 011< 
�. กาํไรสว่นที	เป็นของบรษิทัใหญ่   (บาท) 447,331,656 626,714,925 
N. จาํนวนหุน้ (หุน้) 860,384,157 992,010,177 

Q. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้   (บาท : หุน้) 0.35 
0.25 

0.10 0.25 
. รวมเงนิปันผลจ่ายทั @งสิ@น (บาท) 301,134,454.95 248,002,544.25 
�. สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล (รอ้ยละ) 67.32 39.57 
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  สาํหรบัการจดัสรรกาํไรสุทธไิวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายนั @น เนื	องจากบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรครบจํานวน
ร้อยละ �T ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้พิจารณาจัดสรรเพิ	มเติม (บริษัทฯ มีทุน           
จดทะเบยีนจาํนวน 992,010,177 บาท ไดจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายแลว้ ��,NT�,T�S บาท) 
 
วาระที� 1  พิจารณาเลือกต ั -งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) 
  บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรป่ระวตัขิองคณะกรรมการในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.mk.co.th)  และมรีายละเอยีด 
ในหนังสอืรายงานประจําปี N��S ตามสิ	งที	ส่งมาด้วยลําดบัที	 2 (ระบุอยู่ในหวัขอ้คณะกรรมการและที	ปรกึษาฯ 
หน้า � ถงึ NQ) กรรมการบรษิทัที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 จาํนวน 
4 ทา่น คอื 
   1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ   
   2. นายฟิลปิวรีะ บุนนาค         
   3. นายศกัดิ dศร ี พฤฒธิรรมกลู   
   4. นายอฏัฐ ์ อศัวานนัท ์ 
  นอกจากนี@ นางสาวชตุมิา ตั @งมตธิรรม และนางอญัชนั ตั @งมตธิรรม ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของ
บรษิทั ในระหว่างวาระตั @งแต่วนัที	 �R มถุินายน N��S ซึ	งคณะกรรมการของบรษิทัยงัไม่ไดแ้ต่งตั @งบุคคลที	เหมาะสม
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการที	ว่างดงักล่าว 
  คณะกรรมการสรรหาได้ใช้หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม       
ที	จะเป็นประโยชน์สงูสุดแก่การดําเนินงานของบรษิทั ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ประกอบกบัคุณสมบตัคิวามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี	ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาได้เสนอใหท้ี	ประชุมคณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาเลอืกกรรมการรายเดมิ 4 ท่าน ที	ออกจากตําแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ       ต่ออกี
วาระหนึ	ง โดยกรรมการสรรหาที	มสีว่นไดเ้สยีในเรื	องนี@ไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนเลอืกตนเอง 
  ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที	ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั @งกรรมการ     
ที	ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหมป่ระกอบดว้ย 
   1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ   
   2. นายฟิลปิวรีะ บุนนาค         
   3. นายศกัดิ dศร ี พฤฒธิรรมกลู   
   4. นายอฏัฐ ์ อศัวานนัท ์ 
  และยืนยนัให้คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน �N คน  โดยสงวนตําแหน่ง
กรรมการของนางสาวชุติมา ตั @งมติธรรม และนางอญัชนั ตั @งมติธรรม ที	ได้ลาออกไปในระหว่างวาระไว้ก่อนและ   
มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการของบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตั @งบุคคลที	เหมาะสมเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการที	ว่างนี@
ตามที	เหน็สมควรต่อไป 
  เนื	 องจากคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ                
มปีระสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ และไม่มกีารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิาร
ในกจิการอื	นที	เป็นบรษิทัจดทะเบยีนที	อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั สาํหรบักรรมการลาํดบัที	 
 มคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบันิยามของกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทั @งนี@กรรมการ
ที	มสีว่นไดเ้สยีในเรื	องนี@ไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 6  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเบื-ยประชุมคณะกรรมการปี 011< เพิ�มเติม 
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทั @งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุ) 
 ความ เห็นของคณ ะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที	ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย       
เบี@ยประชุมคณะกรรมการปี N��S เพิ	มเตมิ เนื	องจากปี N��S ที	ประชุมผูถ้อืหุน้ได้อนุมตัเิบี@ยประชุมคณะกรรมการ  
ไวใ้นวงเงนิไม่เกนิ STT,TTT บาท โดยกาํหนดการประชุมจํานวน R ครั @ง แต่ในปี N��S มกีารประชุมจํานวน �� ครั @ง 
มคี่าเบี@ยประชุมตามที	กรรมการแต่ละทา่นไดเ้ขา้รว่มประชุมจาํนวน �,QS�,TTT บาท ดงันั @น จงึทาํใหม้คีา่เบี@ยประชุม
เกนิจากที	ไดร้บัอนุมตัจิาํนวน �S�,TTT บาท  
 
วาระที� 7  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 011< 
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทั @งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุ) 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอใหท้ี	ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายบาํเหน็จ 
กรรมการในอตัรา NQ�,TTT บาทต่อคน ซึ	งเทา่กบัปี N��O โดยคาํนวณตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ในระหว่างปี 2558 ของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั @งสิ@น 20 ท่าน คดิเป็นเงนิบําเหน็จรวม N,QN,TTT บาท          
(ปี N��O จาํนวนเงนิบาํเหน็จรวม N,SNT,TTT บาท) 
 
วาระที� 8  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจาํปี 2559 
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทั @งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุ)  
 ความ เห็นของคณ ะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที	ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย        
เบี@ยประชมุคณะกรรมการชดุต่างๆ ในอตัราเดยีวกบัปี N��S ตามรายละเอยีด ดงันี@  
 คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนเฉพาะกรรมการที	เขา้รว่มประชมุ มอีตัราเบี@ยประชมุ ดงันี@ 
  - ประธาน    15,000 บาทต่อครั @ง 
  - กรรมการทา่นละ   10,000 บาทต่อครั @ง 
 
วาระที� 9  พิจารณาแต่งต ั -งผ ู้สอบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2559 
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเหน็สมควร
เสนอใหท้ี	ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั @งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 2559 ดงันี@   
 1. แต่งตั @งบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2559 
      รายชื	อผูส้อบบญัช ี                  เลขที	รบัอนุญาต  
    1.  นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก 4795 
    2.  นายสกุจิ วงศถ์าวราวฒัน์ 7816 
    3.  นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ 5752 
    4.  นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ 9832 
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 ทั @งนี@ผูส้อบบญัชตีามรายชื	อที	เสนอไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์ หรอืการมสี่วนได้เสยีกบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ 
ผูบ้รหิาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที	เกี	ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และยงัไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบญัชงีบการเงนิ   
ของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยมากอ่น  
 2. คา่สอบบญัชปีระจําปี N��� ของ บรษิทั มั 	นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) จํานวน �,T,TTT บาท 
ค่าสอบบัญชเีพิ	มขึ@น N�T,TTT บาท เมื	อเปรยีบเทยีบกบัปี N��S  เนื	องจากบรษิัทมบีรษิัทย่อยเพิ	มขึ@นจํานวน N 
บรษิทั จงึมปีรมิาณงานที	เพิ	มขึ@น 
 
 

 

 

 

 

 
วาระที� 10 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัข้อ L: เปลี�ยนตราของบริษทั 
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี	ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและ 

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน)   

  ความ เห็นของคณ ะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที	ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ � เพื	อเปลี	ยนตราของบรษิทัดงันี@ 
                                               เดิม                    ใหม่ 

 

 

 

 

 

 
  
 เนื	องจากบรษิทัไดม้กีารเปลี	ยน Logo ของบรษิทั เพื	อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ใหม่ขององคก์ร ซึ	งได้เริ	ม
ใช้มาตั @งแต่เดือนกนัยายน N��S  คณะกรรมการบรษิัทจึงมคีวามเห็นว่าควรเปลี	ยนตราประทบัของบรษิัทใหเ้ป็น
รปูแบบเดยีวกบั Logo ใหม ่ 
 
วาระที� 11 พิจารณาเรื�องอื�นๆ  (ถา้ม)ี 
 อนึ	ง คณะกรรมการบรษิัทได้มีมติกําหนดให้ผู้ถือหุ้นที	มีรายชื	อในสมุดทะเบียน ณ วนัองัคารที	 � 
เมษายน N���เป็นผูท้ี	มสีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี N��� โดยจะรวบรวมรายชื	อตามมาตรา 
NN� ของพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.N�Q� (แก้ไขเพิ	มเติม พ.ศ. N���) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพฤหสับดทีี	 O เมษายน N��� 

ค่าสอบบญัชี ปี 2558 (บาท) ปี 2559 (บาท) 

งบรายไตรมาส Q ไตรมาส 585,000.- 690,000.- 
งบประจาํปี 605,000.- 750,000.- 
คา่บรกิารอื	นๆ - - 

รวม 1,190,000.- 1,440,000.- 
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 ตามที	บรษิทัฯ ไดก้ําหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เรื	องขอเชญิผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระ
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี N��� และเสนอชื	อบุคคลเพื	อเป็นกรรมการล่วงหน้าแล้วนั @น ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด
เสนอระเบยีบวาระการประชมุและบุคคลเพื	อเป็นกรรมการดงักล่าว 
  บรษิัทฯ ได้จดัทาํรายงานประจาํปี N��S ในรูปแบบ CD ซึ	งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมคีวามประสงค์จะ
ขอรบัรายงานประจาํปีในรูปแบบ CD สามารถติดต่อขอรบัได้ที	สาํนักกรรมการ ชั @น R อาคารมั 	นคง เลขที	 O�� 
ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร �TQQT. โทรศพัท ์TN N�RRRTT – �S ต่อ N�� โทรสาร TN 
2166666 
 จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้โปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที	ดงักล่าว  โดยบรษิทัฯ จะเปิด
ใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนตั @งแต่เวลา �N.TT น. เป็นตน้ไป 
  เพื	อความสะดวกหากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแต่งตั @งบุคคลอื	นเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
แทนในการประชุมครั @งนี@ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะที	แนบมา ตามสิ	งที	ส่งมาดว้ยลาํดบั
ที	 O หรือสามารถ Download ได้จาก www.mk.co.th  และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
รายละเอยีดตามสิ	งที	สง่มาดว้ยลําดบัที	 4 และเพื	อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที	จะมา
ประชมุโปรดกรอกแบบฟอรม์การลงทะเบยีนมาดว้ย ตามสิ	งที	สง่มาดว้ยลาํดบัที	 S 
 บรษิทั มั 	นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ได้อาํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบ
ฉันทะให้แก่ผู้รบัมอบฉันทะที	มาลงทะเบียนเพื	อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั @งนี@ด้วย และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตร
ลงคะแนนเสยีงเพื	อแจกให้ผู้เขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสยีง ณ จุดลงทะเบียน บรษิัทฯ จะดําเนินการประชุมตาม
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในสิ	งที	สง่มาดว้ยลาํดบัที	 � 
  ทั @งนี@ เพื	อใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการประชุม รวมทั @งเป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของ
ทา่นอยา่งเตม็ที	 หากทา่นมคีาํถามที	ตอ้งการใหบ้รษิทัฯ ชี@แจงในประเดน็ของระเบยีบวาระที	นําเสนอในครั @งนี@ สามารถ
จดัสง่คาํถามไปล่วงหน้าไดท้ี	 E-mail : system@mk.co.th หรอืโทรสาร TN-N�RRRRR 
  จงึเรยีนมาเพื	อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 
 ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ์) 

 กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 
 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั 
โทรศพัท ์TN-N�RRRTT ต่อ N�� 


