
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถ ือห ุ้นส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า 

ข้อ  1.  เจตนารมณ์ 
 บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากัด (มหาชน) มีความแน่วแน่ท่ีจะดํารงไว้ซึ่งการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสดุ เป็นท่ียอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัว่ไปอยู่เสมอว่าเป็นกิจการท่ีมีการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) 

การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการลว่งหน้า เป็นสว่น
หนึ่งของการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 
นอกจากนีเ้พ่ือให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์ การให้ผู้ ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการลว่งหน้าขึน้ ซึง่จะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบติั
ตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
ข้อ  2. นิยาม 
 “บริษัท”    หมายความวา่ บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”   หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
 “กรรมการ”   หมายความวา่ กรรมการบริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
 “ระเบียบวาระการประชุม”  หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
                ของบริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
ข้อ  3. คุณสมบัตขิองผู้ถ ือห ุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 3.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้  
 3.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต่ําไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น 

3.3 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีกําหนดตาม 3.2 ต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบ
วาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ 

3.4  ต้องถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.2 ในวนัท่ีปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสทิธิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีในปีนัน้ 
ทัง้นี ้หากบริษัทตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ีปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีในปีนัน้ (ตามคุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นตามข้อ 3.4) แล้วไม่พบช่ือผู้ ถือหุ้ นตามข้อ 3.1 ถือหุ้ นครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อ 3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมท่ีเสนอหรือไม่นําเสนอช่ือบุคคลท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น
ทา่นนัน้ให้ท่ีประชมุพิจารณาถึงแม้จะได้ถกูบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุแล้วก็ตาม 

 
 
 



 

ข้อ  4.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 4.1 ขัน้ตอนการเสนอวาระการประชุม 
 (1) ผู้ ถือหุ้นต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3  

(2) ต้องจดัสง่แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้
คณะกรรมการภายในเวลาท่ีกําหนด พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 
หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  

 4.2 เรื่องท ี่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
(1)  เร่ืองท่ีกําหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 4)   

พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
• เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควร
สงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

  • เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์  
• เป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ือง
ดงักล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  
เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากข้อเท็จจริงในขณะท่ี
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน  

  • กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด   
(2) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงาน 

ท่ีกํากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัท  

(3) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการเว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญั
ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(4)  เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว  
(5)  เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
(6)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่

สามารถติดตอ่ได้ 
ข้อ  5.  การเสนอชื่อกรรมการ  
 5.1 ขัน้ตอนการเสนอชื่อกรรมการ  
 (1) ผู้ ถือหุ้นต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3  
 (2) ต้องจดัสง่แบบเสนอช่ือกรรมการ (แบบ ข.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้คณะกรรมการภายในเวลา ท่ีกําหนด 
พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

• หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 



 

• หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษาและประวติัการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

• เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 
 5.2 คุณสมบตัแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการ  
 บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

(1) มีคณุสมบติัถกูต้องและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมาย และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
 (2)  มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงัด้วยความซื่อสตัย์ (Duty 
of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่าง
สม่ําเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุเป็นอยา่งดี มีสว่นร่วมท่ีสร้างสรรค์ในการประชมุ มีความตรงไปตรงมา 
มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ 
 (3) มีความรู้ความสามารถท่ีสําคญัต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจบ้านจัดสรร การบัญชี 
การเงิน การบริหารธรุกิจ กลยทุธ์ธุรกิจ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และกฏหมาย 
ข้อ  6.  ขัน้ตอนการพจิารณา 
 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ ถือหุ้ น และนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตอ่ไป ซึง่ข้อวินิจฉยัของคณะกรรมการตอ่ข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นถือเป็นสิน้สดุ โดยมีขัน้ตอนดําเนินการ ดงันี ้
 (6.1) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวันท ี่ 9 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยหากผู้ ถือหุ้นไมดํ่าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถงึบริษัทภายในวันท ี่ 16 กุมภาพ ันธ์  2561 เลขานกุารบริษัทจะ
สง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 
 (6.2) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วนตามข้อ 3 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบ
การปิดเร่ืองภายในวันท ี่ 9 กุมภาพันธ์  2561 
 (6.3) เร่ืองท่ีไม่เข้าข่ายตาม  (6.1) หรือ (6.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการเดือน กุมภาพนัธ์ 2561 
 (6.4) คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ทัง้นีค้ําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ ซึง่จะต้องไมมี่ลกัษณะเข้าขา่ยตามข้อ 4.2 เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 
 (6.5) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา เพ่ือเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจะพิจารณา
เป็นอยา่งอ่ืน 
 (6.6) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเร่ืองท่ีไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัที
หลงัการประชุมคณะกรรมการหรือในวนัทําการถดัไป พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
Website ของบริษัทท่ี http://www.mk.co.th และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 
 
 



 

                                                                                                                                            แบบ ก. 
แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ 
บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขท่ี ....................................................................................................... 
รวมจํานวน...................................................หุ้น อยูบ้่านเลขท่ี..............................................ถนน.........................................  
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต............................................จงัหวดั.......................................................
หมายเลขโทรศพัท์ .....................................E-mail (ถ้ามี)...................................................................................................... 

 
มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ดงันี ้ 

ระเบียบวาระท่ีนําเสนอ 
1.1 ระเบียบวาระท่ี 1............................................................................................................................................................ 
เหตผุลท่ีเสนอ......................................................................................................... ............................................................ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................................................................................... 
1.2 ระเบียบวาระท่ี 2............................................................................................................................................................ 
เหตผุลท่ีเสนอ......................................................................................................... ............................................................ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)....................................................................................... ........................................................... 
1.3 ระเบียบวาระท่ี 3............................................................................................................................................................ 
เหตผุลท่ีเสนอ...................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี).................................................................................................. ................................................ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ก. นี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถกูต้องทกุประการ และเพ่ือ
เป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

                                                             ........................... .............................ผู้ ถือหุ้น 

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

                                                                                      วนัท่ี ........................... .......................... 
หมายเหต ุ  
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้ นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง   

ประเทศไทย กรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และ
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้
พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง  

 



 

กรุณาส่ง 

 
2. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2216-6666 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษัทท่ี     

system@mk.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั 
3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันท ี่ 31 มกราคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์

ของบริษัท และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้ว   

รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3 
5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมทัง้รับรองสําเนา    

ถกูต้อง 
6. บริษัทจะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ หรือมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วน 
 
 
 
   
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท มั่นคงเคหะการ  จาํกัด (มหาชน) 
719 อาคารมั่นคงเคหะการ  ชัน้  6  
ถนนบรรทดัทอง แขวงวังใหม่ 
เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ  10330 
 

 
 
                                             
 

                                          (แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                            แบบ ข . 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อเป็นกรรมการ  
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขท่ี ....................................................................................................... 
รวมจํานวน...................................................หุ้น อยูบ้่านเลขท่ี..............................................ถนน.........................................  
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต............................................จงัหวดั.......................................................
หมายเลขโทรศพัท์ .....................................E-mail (ถ้ามี)...................................................................................................... 

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

มีคณุสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท เข้าเป็นกรรมการบริษัท และมีหลกัฐานการยินยอมของ
บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือแนบท้ายนีด้้วย 
 
เหตผุลท่ีเสนอ : ................................................................................................................................................................... 
 
มีประวัตโิดยย่อ  ดงันี ้  
วนั/เดือน/ปีเกิด..............................................................อาย ุ.....................................ปี เพศ................................................ 
ถือหุ้น บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) จํานวน .............................................หุ้น 
การศึกษา : 
สถาบนั ..........................................................................................วฒิุการศกึษา................................................................ 
สถาบนั..........................................................................................วฒิุการศกึษา................................................. ............... 
สถาบนั...........................................................................................วฒิุการศกึษา................................................................ 
ประสบการณ์ทาํงาน : 
บริษัท .....................................................................ตําแหนง่ .....................................................ช่วงเวลา............ ............... 
บริษัท .....................................................................ตําแหนง่ .....................................................ช่วงเวลา............ ............... 
บริษัท .....................................................................ตําแหนง่ .....................................................ช่วงเวลา............ ............... 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่นในปัจจุบัน  :  
บริษัท ................................................................................................................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษัท (    ) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อ่ืนๆ............................................  
บริษัท ................................................................................................................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษัท (    ) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อ่ืนๆ............................................  



 

บริษัท ................................................................................................................................................................................ 

โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษัท (    ) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อ่ืนๆ............................................  
บริษัท ................................................................................................................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษัท (    ) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อ่ืนๆ............................................  
บริษัท ................................................................................................................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบริษัท (    ) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อ่ืนๆ............................................  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ
ทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้ 

                       
                                           ................................................ผู้ ถือหุ้น 

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

                                                                                    วนัท่ี............................................. 

  
(3) ข้าพเจ้านาย /นาง /นางสาว………………………....……………………………....บุคคลท่ีได้ รับเสนอช่ือเป็น

กรรมการตาม (2) ยิมยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม (5.2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการ
ปฏิบติัตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั   
 
                                                                                    ................................................บคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

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

                                                                                    วนัท่ี............................................. 

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง    

ประเทศไทย กรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและ
สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามท่ีลงช่ือในแบบฟอร์มฉบับนี ้
พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-2166666 หรือทาง system@mk.co.th ก่อนส่ง
ต้นฉบบัของแบบฟอร์มนี ้

 



 

กรุณาส่ง 
           
 
 
                            ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
                            บริษทั ม ัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
                            719 อาคารม ัน่คงเคหะการ ชัน้ 6 
                            ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ 
                             เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
                                             
 

                                      (แบบเสนอชือ่กรรมการ) 
 

3. ต้นฉบับของแบบฟอร์ม  ข . จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันท ี่  31 มกราคม  2561 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตาม   
หลกัเกณฑ์ของบริษัทและเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

4. กรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุ
รายแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นข้อ 3 

5. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายผู้ ถือหุ้นต้องจัดทําแบบ ข. 1 แบบต่อ
กรรมการ 1 คน  

6. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกลุจะต้องแนบหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่วพร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ ถือหุ้ นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ   

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม 
     

 
 


