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(F53-4)           

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 

ข้าพเจ้าบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2562  เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 
2562 ระหวา่งเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  การลดทุน / การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 992,010,177 บาท เป็น 1,117,211,195 บาท โดยออก
หุ้ นสามัญจ านวน 125,201,018 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท รวม  1,117,211,195 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

✓  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 125,201,018 1.00 125,201,018 
          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

  

2.  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ ให้จัดสรรหุ้ นสามัญ จ านวน  125,201,018 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวม 
125,201,018 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ  
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

 ผู้ ถือหุ้นเดิม 
 

ไมเ่กิน 
99,201,018 หุ้น 

10 : 1 - บริษั ทจ่ายหุ้ นปั นผล
ให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ น เดิ มใน
อัตรา 10 หุ้ นเดิม ต่อ 1 
หุ้นใหม ่

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้ น
ปันผล/1 

กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของ
บริษัท และบริษัท
ยอ่ย 
 

ไมเ่กิน 
26,000,000 หุ้น 

- ราคาใช้สิทธิ = 
4.00 บาท /2 

ก าหนดภายหลั งเม่ื อ
ได้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 
25 เมษายน 2562 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญ แสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ
เพิ่ มทุนของบ ริษั ทที่
ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผู้ บริหารและ
พนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยครัง้ที่ 1 ตาม
โครงการ (MK-WA)/2 
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หมายเหตุ: /1 บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 และก าหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

ทัง้นีก้ารให้สิทธิดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 /2 รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 ตามโครงการ (MK-WA) ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล                 
ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทตอ่หุ้น 

2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้จดัสรร 

 -ไมม่ี- 

3.   ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 
โรงแรมคราวน์พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
(Record Date)   

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต        
4.1 การขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
4.2 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ                    

แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่เก่ียวข้อง 
4.3 การขออนุญาตตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
5.1 เพื่อจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ ถือหุ้นโดยการจ่ายหุ้นปันผลแทน

การจ่ายเงินสด 
5.2 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่และเสนอขาย

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท 
6.2 เพื่อรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินสดเป็นหุ้นปันผล 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 30 ขึน้ไป ของก าไรสทุธิในแตล่ะปี 
7.2 ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจดัสรรหุ้นเพิ่มมากขึน้ในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะท าให้ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่

บริษัทจะประกาศในอนาคต 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

  - ไมม่ี – 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2562 

 
12 มีนาคม 2562 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 (Record Date) 
 

28 มีนาคม 2562 

3. ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

25 เมษายน 2562 

4. จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ตอ่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที่ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติ

อนมุตัิ 
5. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล 

(Record Date) 
 

8 พฤษภาคม 2562 

6. ก าหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล 
 

24 พฤษภาคม 2562 

  

               บริษัทขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

ลงลายมือช่ือ                                                กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
                     (   นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์      ) 

 

 

ลงลายมือช่ือ                                                กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

                      (      นางสธิุดา สริุโยดร             ) 

 


