
 

 29  กรกฎาคม  2558 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 

เรียน ผูถื้อหุ้น บริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัครัง้ท่ี 1/2558  

 2. สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

  3. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวนัประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะ 

  4. ข้อบงัคบัของบริษทัฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุ้น  

   (ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ฉบบัสมบรูณ์มเีผยแพรใ่น www.mk.co.th ) 

  5. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุ 

  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 

  7.  แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมวิสามญั      

ผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชัน้ 2 โรงแรมเดอะ 

ทวิน ทาวเวอร ์เลขท่ี 88 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรื่องต่าง 

ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัครัง้ท่ี 1/2558  

 ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปีของบรษิัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัองัคารที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยเห็นว่าได้มกีารบนัทึก

รายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.mk.co.th) 

และมรีายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่1  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ลงทุนใน

บรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั โดยมรีายละเอยีดตามสาํเนาสารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท   

ข้อ 4. เก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียน  

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 861,316,848.- บาท ใหเ้หลอืทุนจดทะเบยีน 860,384,157.- บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 860,384,157 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.- บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัจดทะเบยีน

ทีบ่รษิทัยงัมไิดนํ้าออกจําหน่ายจํานวน 932,691 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.- บาท รวม 932,691.- บาท และการ

แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4. เกีย่วกบัการลดทุนจดทะเบยีนใหเ้ป็นดงัน้ี 
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    ขอ้  4. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน  860,384,157 บาท  
      แบง่ออกเป็น   860,384,157 หุน้  

      มลูคา่หุน้ละ                  1 บาท  

      โดยแยกออกเป็น หุน้สามญั    860,384,157 หุน้  

                           หุน้บุรมิสทิธ ิ         --            หุน้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั

ข้อ 4. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบรษิัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 860,384,157.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 992,010,177.- บาท 

กล่าวคอื ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนขึน้อกี 131,626,020.- บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่เป็นจํานวน 131,626,020 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.- บาท และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4. เกีย่วกบัการเพิม่ทุน

จดทะเบยีนใหเ้ป็นดงัน้ี 

     ขอ้  4. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน  992,010,177 บาท  

     แบง่ออกเป็น   992,010,177 หุน้  

     มลูคา่หุน้ละ                1 บาท  

               โดยแยกออกเป็น หุน้สามญั 992,010,177     หุน้  

                                                                            หุน้บุรมิสทิธ ิ             --         หุน้ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

 ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั

เพิม่ทุนของบรษิทั จาํนวน 131,626,020 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.- บาท เพือ่ชาํระราคาซื้อขายหุน้บรษิทั พรอส

เพค ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (“พรอสเพค”) ส่วนหน่ึงใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของพรอสเพคทีต่กลงขายหุน้สามญัทัง้หมด

ในพรอสเพคทีต่นถอือยู่ใหแ้ก่บรษิทั โดยกําหนดมูลค่าหรอืราคาหุน้สามญัของบรษิทัไวท้ีหุ่น้ละ 6.15 บาท ซึ่งเป็น

ราคาทีไ่มต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยราคาตลาด 

หมายถงึ ราคาซื้อขายถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 

15 วนัทําการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 

คือ ระหว่างวนัที่ 28 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัที่ 18 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 6.2032 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก 

www.setsmart.com) ทัง้น้ี ราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ 6.2032 บาท เท่ากับ 

5.58288 บาท 

 ทัง้น้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้ร ับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบรหิารของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัสรร         

หุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรร          

หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว (2) การเขา้เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 
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ดงักลา่ว และ (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยืน่คาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการนําหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอีาํนาจ

ในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่

เหน็สมควร โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  

วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ทัง้น้ี เน่ืองจากวาระที ่2 วาระที ่4 และวาระที ่5 เป็นวาระทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั ดงันัน้ ในการพจิารณาอนุมตัิ

เรื่องตามวาระดงักล่าว จะถอืเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รบัการอนุมตัิ จะถอืว่าเรื่องอื่น ๆ     

ที่ได้รบัอนุมตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไม่มกีารพจิารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่า การพิจารณาอนุมตัิในเรื่อง   

ต่าง ๆ ตามทีป่รากฏรายละเอยีดในวาระที ่2 วาระที ่4 และวาระที ่5 ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 อน่ึง คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหก้ําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้

ครัง้ที่  1/2558 ในวันที่  4  สิงหาคม  2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่5 สงิหาคม 2558  

 จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว โดยบรษิทัฯจะเปิด

ใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้น้ี โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมา ตามสิง่ทีส่ง่มา

ด้วยลําดบัที่ 6 หรอืสามารถ Download ได้จาก www.mk.co.th หรอืหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ

อสิระ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่3 กไ็ด ้และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีจ่ะมา

ประชุมโปรดนําแบบฟอรม์การลงทะเบยีนมาดว้ย ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่7 

 บรษิทั มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ไดอ้ํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบ

ฉันทะให้แก่ผู้รบัมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครัง้น้ีด้วย และบรษิัทฯได้จดัให้มบีตัร

ลงคะแนนเสยีงเพื่อแจกให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสยีง ณ จุดลงทะเบยีน บรษิทัฯ จะดําเนินการประชุมตาม

ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่4 

 ทัง้น้ี เพือ่ใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของ

ท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคําถามที่ต้องการให้บรษิัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครัง้น้ี 

สามารถจดัสง่คาํถามไปลว่งหน้าไดท้ี ่E-mail : system@mk.co.th หรอืโทรสาร 02-2166619 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

    ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

                                                                             ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ์) 

                                                                  กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบริหาร 

      เลขานุการบริษทั 
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