
หลกัเกณฑก์ารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 

ข้อ 1.  เจตนารมณ์ 
 บรษิทั มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) มคีวามแน่วแน่ทีจ่ะดํารงไว้ซึง่การจดัการทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ 
และเกดิประสทิธผิลทีด่ทีีสุ่ด เป็นทีย่อมรบัจากผูล้งทุนและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งทัว่ไปอยู่เสมอว่าเป็นกจิการทีม่กีารกํากบัดูแล
กจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) 

การใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า 
เป็นส่วนหนึ่งของการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั เพื่อแสดงให้เหน็ถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม 
และเท่าเทียมกนั นอกจากนี้เพื่อให้มขี ัน้ตอนและวธิกีารในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส บรษิัทจงึได้กําหนด
หลกัเกณฑ์ การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าขึน้ ซึง่จะช่วยกลัน่กรองระเบยีบวาระทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัอยา่งแทจ้รงิ และคดัสรรบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั และสามารถปฏบิตัหิน้าที่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมทัง้ช่วยใหบ้รษิทัสามารถปฏบิตัติามการกํากบัดแูลกจิการทีด่ไีด้อยา่งเป็นรปูธรรม 
 
ข้อ 2. นิยาม 
 “บริษทั”   หมายความว่า บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการบรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
 “กรรมการ”   หมายความว่า กรรมการบรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
 “ระเบียบวาระการประชุม”  หมายความว่า ระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
                ของบรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
ข้อ 3. คณุสมบติัของผูถ้ือหุ้น 
 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 
 3.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้ 
 3.2 มสีดัส่วนการถอืหุน้ขัน้ตํ่าไม่น้อยกว่า 100,000 หุน้ 
 3.3 ถอืหุน้บรษิทัในสดัส่วนทีก่ําหนดตาม 3.2 ต่อเนื่องมาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ปี และตอ้งถอืหุน้ในวนั 

ทีเ่สนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการ 
ข้อ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 4.1 ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชุม 
 (1) ผูถ้อืหุน้ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3  

(2) ต้องจดัส่งแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) พร้อมลงชื่อไว้เป็น 
 หลกัฐานให้คณะกรรมการภายในเวลาที่กําหนด พรอ้มเอกสารที่เกี่ยวขอ้งได้แก่ หนังสอืรบัรองจาก
 บรษิัทหลกัทรพัย์ หรอื หลักฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเอกสารประกอบ
เพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี  

 
 



 

 4.2 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม 
 (1)  เรือ่งทีก่ําหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  • เป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวอา้งโดยผู้ถอืหุน้มไิดแ้สดงถงึ 
    เหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกตขิองเรือ่งดงักล่าว 
  • เป็นเรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออํานาจทีบ่รษิทัจะดาํเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค์  

• เป็นเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแลว้ในรอบสบิสองเดอืนทีผ่่านมา และ  
เรื่องดงักล่าวไดร้บัมตสินับสนุนดว้ยคะแนนเสยีงน้อยกว่ารอ้ยละสบิของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบรษิัท เว้นแต่ข้อเท็จจรงิในการนําเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจาก
ขอ้เทจ็จรงิในขณะทีนํ่าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้ก่อน  

  • กรณอีื่นใดตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด   
(2) เรือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงาน 

ที่กํากับดูแลบรษิัท หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกํากับดูแล
กจิการทีด่ขีองบรษิทั  

(3) เรือ่งทีเ่ป็นอํานาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการเวน้แต่เป็นกรณทีีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่ง 
มนียัสาํคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(4)  เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้าํเนินการแลว้  
(5)  เรือ่งทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(6)  เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามขอ้ 3 หรอืใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง 

หรอืไมส่ามารถตดิต่อได ้
ข้อ 5.  การเสนอช่ือกรรมการ 
 5.1 ขัน้ตอนการเสนอช่ือกรรมการ 
 (1) ผูถ้อืหุน้ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3  
 (2) ตอ้งจดัส่งแบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.) พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้ณะกรรมการภายในเวลา 
ทีก่ําหนด พรอ้มเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้ 

• หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย์ หรอื หลักฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณา
ดา้นคุณสมบตั ิไดแ้ก่ การศกึษาและประวตักิารทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อ 

• เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 
 5.2 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 
 บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 



 

(1) มคีุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมาย และการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
 (2)  มคีวามรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความซื่อสตัย ์
(Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเข้าประชุม
คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ มกีารเตรยีมตวัเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างด ีมสี่วนร่วมที่สรา้งสรรคใ์น
การประชุม มคีวามตรงไปตรงมา มคีวามกลา้หาญในการแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุม 
 (3) มคีวามรูค้วามสามารถที่สําคญัต่อธุรกิจของบรษิัท ได้แก่  ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ธุรกจิบ้านจดัสรร 
การบญัช ีการเงนิ การบรหิารธุรกจิ กลยทุธธ์ุรกจิ การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและกฏหมาย 
ข้อ 6.  ขัน้ตอนการพิจารณา 
 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และนําเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาต่อไป ซึ่งขอ้วนิิจฉัยของคณะกรรมการต่อขอ้เสนอของผู้ถอืหุ้นถอืเป็นสิ้นสุด โดยมขีัน้ตอน
ดาํเนินการ ดงันี้ 
 (6.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขานุการบรษิัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวนัท่ี 20 
มกราคม 2560 โดยหากผูถ้อืหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบบัคนืให้ถงึบรษิัทภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2560
เลขานุการบรษิทัจะส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง 
 (6.2) เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานุการบรษิทัจะส่งหนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้
เพื่อทราบการปิดเรือ่งภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 
 (6.3) เรือ่งทีไ่มเ่ขา้ข่ายตาม (6.1) หรอื (6.2) เลขานุการบรษิทัจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการเดอืน กมุภาพนัธ ์2560 
 (6.4) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของระเบยีบวาระการประชุมทีผู่้ถอืหุน้เสนอ ทัง้นี้คํา
วนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นทีสุ่ด ซึง่จะตอ้งไม่มลีกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 4.2 เวน้แต่คณะกรรมการจะพจิารณา
เป็นอยา่งอื่น 
 (6.5) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อตามหน้าทีแ่ละ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการจะพจิารณาเป็นอย่างอื่น 
 (6.6) เรื่องทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบยีบการประชุมในหนังสอืเชญิประชุมผู้
ถอืหุน้ พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ และสําหรบัเรือ่งทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัจะแจ้งให้
ผูถ้อืหุน้ทราบทนัทหีลงัการประชุมคณะกรรมการหรอืในวนัทําการถดัไป พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, Website ของบรษิัทที่ http://www.mk.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ในวนั
ประชุมดว้ย 
 
 
 
 

http://www.mk.co.th/


 

                                                                                                                                                 แบบ ก. 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................................เป็นผูถ้อืหุ้นของ 
บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) ทะเบยีนหุน้เลขที ่................................................................................. 
รวมจาํนวน.............................................หุน้ อยูบ่า้นเลขที.่........................................ถนน................................  
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต.......................................จงัหวดั..........................................
หมายเลขโทรศพัท ์...................................E-mail (ถา้ม)ี................................................................................... 

 
มคีวามประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ดงันี้  

ระเบยีบวาระทีนํ่าเสนอ 
1.1 ระเบยีบวาระที ่1......................................................................................................................................... 
เหตุผลทีเ่สนอ......................................................................................................... ......................................... 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี................................................................................................................................ 
1.2 ระเบยีบวาระที ่2......................................................................................................................................... 
เหตุผลทีเ่สนอ......................................................................................................... .......................................... 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี....................................................................................... ........................................ 
1.3 ระเบยีบวาระที ่3......................................................................................................................................... 
เหตุผลทีเ่สนอ.................................................................................................................................................... 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี.................................................................................................. ............................. 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ก. นี้ หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิถูกต้อง 
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี้ 

........................... .............................ผูถ้อืหุน้ 

                                                                                         (........................... .............................) 

                                                                                      วนัที ่........................... .......................... 
หมายเหต ุ  
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถอืหุ้นไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง   

ประเทศไทย กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทาง (หากเป็นชาว
ต่างประเทศ) พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และ
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีํานาจทีไ่ด้ลงชื่อในแบบ ก. 
ฉบบันี้ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

 
 



 

กรุณาส่ง 

2. ผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบ ก. อยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสารที ่0-2216-6666 หรอืทาง Email Address เลขานุการบรษิทัที ่ 
    system@mk.co.th กอ่นสง่ตน้ฉบบั 
3. ต้นฉบบัของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2560 เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตามหลกั 
   เกณฑข์องบรษิทั และเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบ ก. และลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย 
    แลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 3 
5. กรณีผูถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขคาํนําหน้าชือ่ ชือ่สกลุ จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักล่าวพรอ้มทัง้รบัรองสาํเนา 
    ถกูตอ้ง 
6. บรษิทัจะตดัสทิธผิูถ้อืหุน้ทีใ่หข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง หรอืไมส่ามารถตดิต่อได้ หรอืมคีณุสมบตัไิมค่รบถว้น 
 
 
 
   
 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
บริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
719 อาคารมัน่คงเคหะการ ชัน้ 6  
ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
 

 
 
                                             
 

                             (แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:system@mk.co.th


 

                                                                                                                                                           แบบ ข. 
แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ 

 
(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ........................................................เป็นผู้ถอืหุน้ของ บรษิทั มัน่คงเคหะการ 

จาํกดั (มหาชน) ทะเบยีนหุน้เลขที ่...................................................รวมจาํนวน................................................หุน้ 
อยูบ่า้นเลขที.่..............................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์............................................E-mail (ถา้ม)ี................................................................................ 

 
(2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ซึง่ 

มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั เขา้เป็นกรรมการบรษิทั และมหีลกัฐานการ
ยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อแนบทา้ยน้ีดว้ย 
 
เหตุผลทีเ่สนอ : ..................................................................................................................................................... 
 
มีประวติัโดยย่อ ดงัน้ี  
วนั/เดอืน/ปีเกดิ....................................................อาย ุ................................ปี เพศ................................................ 
ถอืหุน้ บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ....................................หุน้ 
การศึกษา : 
สถาบนั .............................................................................วุฒกิารศกึษา................................................................ 
สถาบนั..............................................................................วุฒกิารศกึษา................................................. ............... 
สถาบนั..............................................................................วุฒกิารศกึษา................................................................ 
ประสบการณ์ทาํงาน : 
บรษิทั ..............................................................ตําแหน่ง ..............................................ช่วงเวลา............ ............... 
บรษิทั ..............................................................ตําแหน่ง ..............................................ช่วงเวลา............ ............... 
บรษิทั ..............................................................ตําแหน่ง ........................................... ..ช่วงเวลา........................... 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในปัจจบุนั :  
บรษิทั ................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิทั (    ) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
บรษิทั ................................................................................................................................................................ 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิทั (    ) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
 



 

บรษิทั .................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิทั (    ) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
บรษิทั .................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิทั (    ) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
บรษิทั .................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุประเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิทั (    ) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ข. นี้ หลกัฐานการถอืหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยนิยอม และเอกสาร 
ประกอบทัง้หมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี้  

                       
                                                                          ................................................ผูถ้อืหุน้ 

                                                                                     (............................................... )  
                                                                                    วนัที.่............................................ 
  

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว………………………....……………………………....บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็น 
กรรมการตาม (2) ยมิยอมและรบัรองว่ามคีุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม (5.2) ข้างต้น รวมทัง้
ยอมรบัการปฏบิตัติามการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั   
 
                                                                   ................................................บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 
                                                                   (................................................ ) 
                                                                  วนัที.่............................................ 
หมายเหตุ 
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถอืหุน้ไดแ้ก ่หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานอืน่จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 
    ประเทศไทย กรณีผู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทาง (หากเป็นชาว

ต่างประเทศ) พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง และในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคลจะต้องแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลและ
สาํเนาบตัรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามทีล่งชื่อในแบบฟอรม์ฉบบันี้ 
พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. ผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบ ข. อยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-2166666 หรอืทาง system@mk.co.th กอ่น 
    สง่ตน้ฉบบัของแบบฟอรม์นี้ 
3. ต้นฉบบัของแบบฟอรม์ ข. จะต้องส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2560 เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตาม 
   หลกัเกณฑข์องบรษิทัและเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็น     

หลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนัตามหลกัเกณฑค์ณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ขอ้ 3 



 

กรุณาส่ง 
           
 
 
                            ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
                            บริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
                            719 อาคารมัน่คงเคหะการ ชัน้ 6 
                            ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ 
                             เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
                                             
 

                                (แบบเสนอชื่อกรรมการ) 
 

 
 
5. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายเสนอรายชือ่บุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัทาํแบบ ข. 1 แบบ 
    ต่อกรรมการ 1 คน  
6. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขคาํนําหน้าชือ่ ชือ่สกลุจะตอ้งแนบหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักล่าวพรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
7. บรษิทัจะตดัสทิธผิูถ้อืหุน้ทีใ่หข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถู่กตอ้ง หรอืไมส่ามารถตดิต่อได ้หรอืมคีณุสมบตัไิมค่รบถว้น หรอื 
   บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่มคีณุสมบตัไิมค่รบถว้นหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม 
     

 
 


