
หนา 1 ของจํานวน  7  หนา 
ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท  มั่นคงเคหะการ จํากัด ( มหาชน ) 
  

หมวดที ่1 บททั่วไป 
 

 ขอ 1. ขอบังคับน้ี เรียกวา ขอบังคับของบริษัท  ม่ันคงเคหะการ  จํากัด ( มหาชน )       และเรียกชื่อเปนภาษา 
อังกฤษวา  “ M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED”   
 ขอ 2. คําวา  “บริษัท” ในขอบังคับน้ีหมายถึง บริษัท  ม่ันคงเคหะการ  จํากัด ( มหาชน ) 
 ขอ 3. ขอความอื่นท่ีมิไดกลาวไวในขอบังคับน้ีใหถือและบังคับตามบทบัญญติัแหงกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัดทุกประการ 
 

หมวดที ่2  การออกหุน 
 

  ขอ 4. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือหุน  ใบหุนของบริษัทตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงลาย  
มือชื่อและประทบัตราของบริษัท หรือมีลายมือชื่อของนายทะเบียนหุน ตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ลงหรือพิมพในใบหุนน้ัน 
         บริษัทสามารถออกหุนกู หรือหุนกูแปลงสภาพ หรือหุนบุริมสิทธิ หรือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ หรือ
หลักทรัพยอื่นใดภายใตกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยเสนอขายประชาชนได 
         บริษัทอาจแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพหรือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพกไ็ด ท้ังน้ีภายใตบังคับบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
  ขอ 5. บริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุนภายในสองเดือน   นับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับ 
แตวันท่ีไดรับชําระเงินคาหุนครบ  กรณีจําหนายหุนท่ีออกใหมภายหลังจดทะเบียนบริษัท 
  ขอ 6. ถาใบหุนชํารุดเสียหาย  ผูถือหุนอาจรองขอใหบริษัทออกใบหุนฉบับใหมใหแทน  หรือถาใบหุนน้ันสูญหาย 
หรือถูกทําลาย ผูถือหุนจะตองนําใบแจงความใบหุนสูญหาย ออกโดยเจาหนาท่ีตํารวจมาแสดงตอนายทะเบียนบริษัท  
บริษัทจึงจะออกใบหุนใหมไดภายในสิบสีว่ัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอโดยใหผูถือหุนชําระคาธรรมเนียมใบหุนตามอัตราท่ี
กฎหมายกําหนด 
           ขอ 7. หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแตกรณีตอไปนี้ 

 (1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยกบัมติของที่ประชมุผูถือหุน ซึ่งแกไขขอบังคับ       
     ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนเห็นวาตน 
     ไมไดรับความเปนธรรม 
 

 
 

(ลงลายมือชื่อ)...............................................................ผูขอจดทะเบียน 
                                                  (นางอัญชัน ต้ังมติธรรม) 
 



                หนา  2  ของจํานวน   7 หนา 
 
                    (2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน   เม่ือบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกินและการ 
               ซื้อหุนคืนน้ันไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 
                  ใหคณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการซื้อหุนคืนไดไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว โดยไมตองขอ
อนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการดวย 
                    หุนท่ีบริษัทถืออยูน้ัน จะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน    รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 
           หุนท่ีซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะตองจําหนายออกไปภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง ถาไม
จําหนายหรือจําหนายไมหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบริษัทลดทุนท่ีชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนาย
ไมได 
  ขอ 8. บริษัทจะมอบหมายใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนนายทะเบียนหุนของบริษทัก็ได 
 

หมวดที ่3  การโอนหุน 
 
   ขอ 9. หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแต 
           (1) การโอนหุนน้ันทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมาย 
           (2) การโอนหุนน้ันเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละสีส่ิบเกา 
    ขอ 10. การโอนหุนยอมสมบูรณ     เม่ือผูโอนไดสลักหลงัใบหุนโดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอน 
กับผูรับโอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนใชยันบริษัทไดเม่ือบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว  
แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเม่ือบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว ในการนี้หากบริษัทเห็นวาการโอนหุนน้ันถูกตองตาม
กฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในสิบสีว่ัน นับแตวันท่ีไดรับคํารองขอน้ัน หรือหากการโอนหุนไมถูกตอง
สมบูรณ ใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายในเจ็ดวัน 
          ในกรณีท่ีหุนของบริษัทไดรบัจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
แบบ วิธี และความสมบูรณในการโอนหุน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
           หุนท่ีจะทําการโอนไดจะตองสงใชเงินเต็มมูลคาหุนแลว 
   ขอ 11. กรณีผูรับโอนหุนประสงคจะไดใบหุนใหม    ใหรองขอตอบริษัทโดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับ 
โอนหุน และมีพยานหนึ่งคน ลงลายมือชื่อรับรองพรอมกับคืนใบหุนเดิมใหแกบรษิัท ในการนี้หากบริษัทเห็นวาการโอนหุน
น้ันถูกตองตามกฎหมายแลว ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในเจ็ดวัน และออกใบหุนใหมภายในหนึ่งเดือน นับแตวัน
ไดรับคํารองขอ 

หมวดที ่4  คณะกรรมการ 
 
   ขอ 12. ใหบรษิัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทมีจํานวนไมนอยกวาหาคน     และกรรมการ
ไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกําหนด 
 

(ลงลายมือชื่อ).............................................................ผูขอจดทะเบียน 
                                                   (นางอัญชัน ต้ังมติธรรม) 



                หนา  3  ของจํานวน   7 หนา 
 
                   กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินเดือน เบ้ีย
ประชุม เบ้ียเลี้ยง โบนัส 
                  บริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
แทนบริษัทก็ได   
  ขอ 13. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

 (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ คูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ัง 
                     (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลาย 
                         คนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ  จะแบงคะแนนเสียงใหแก 
                         ผูใดมากนอยเพียงใดกไ็ด 
                   (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน 
                       กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพงึเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลง          
                          มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหเลือกโดยวิธี 
                          จับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 
            ขอ 14. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม กรรมการ 
ท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกที่จดทะเบียน ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงอยางตอเน่ืองนานที่สุดน้ันเปนผูออกจาก
ตําแหนงกอน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดถัดไปเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามขอน้ีอาจไดรับเลือกต้ังใหมได  โดยใหกรรมการทีอ่อกจากตําแหนง รักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของ
บริษัทตอไปพลางกอนเทาท่ีจําเปน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารบัหนาท่ี 
             ขอ 15. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
      พ.ศ. 2535 
  (4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 18.   
  (5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

              ขอ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวนัท่ีใบลา 
ออกไปถงึบริษัท 

           กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยกไ็ด 
              ขอ 17. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
ผูถือหุนคนหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคล
ซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

 
 

(ลงลายมือชื่อ)............................................................ผูขอจดทะเบียน 
                                                  (นางอัญชัน ต้ังมติธรรม) 



          หนา 4 ของจํานวน 7 หนา 
 
                      มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่องจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู  

   ขอ 18. ท่ีประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย 
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถอืหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
             ขอ 19. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมกไ็ด 

   ขอ 20. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
                      ในกรณีท่ีคณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนรองประธาน
กรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกจิการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
             ขอ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
                      การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  
                      กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
             ขอ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย สงหนังสอืนัดประชุม 
ไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวนักอนวันประชมุ      เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชนของบริษัท 
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

            คณะกรรมการบริษทัตองจัดประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้งในเขตจังหวัด อันเปนท่ีต้ังสํานักงาน
ใหญของบริษัท หรือจังหวัดอื่นท่ัวราชอาณาจักร 

    ขอ 23. กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท ตลอดจน 
มติท่ีประชุมผูถือหุน 

    ขอ 24. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

    ขอ 25. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท    หรือถือหุน   
หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

    ขอ 26. ชื่อและจํานวนกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท      กรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทสามารถกระทําการแทนบริษัทได  เฉพาะกรณีเพื่อการขออนุญาต
ติดต้ังมิเตอรนํ้าประปา , ไฟฟา , โทรศัพท , การขอโอนและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท หรือการขอ        
อนุญาตปลูกสรางอาคาร หรือการขอเลขหมายประจําบาน และการขอเชื่อมทาง  การเชื่อมทอระบายน้ํา  ใหกรรมการหนึ่ง
คนโดยระบุชื่อรับผิดชอบพิจารณาลงลายมือชือ่และประทับตราสําคัญของบริษทักระทําการแทน 

 
 

(ลงลายมือชื่อ)......................................................................ผูขอจดทะเบียน 
                                                  (นางอัญชัน ต้ังมติธรรม) 



หนา 5 ของจํานวน 7 หนา 
 

หมวดที ่5  การประชุมผูถือหุน 
 

             ขอ 27. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป  ภายในสี่เดือนนับแตวัน 
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษทั  

            การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึง
ในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายีส่ิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรยีกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย 
     ขอ 28. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่   วัน   เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่งที่จะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณ ี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ
จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม  ท้ังน้ีใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือ 
พิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 
              ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมไดในเขตจงัหวัดอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญ  หรือจังหวัดอื่น
ท่ัวราชอาณาจักร 
     ขอ 29. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวา 
ยี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด   และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของ 
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
              ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถงึหนึ่งชัว่โมง จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
                       ในการประชุมผูถือหุนใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการมิไดมาเขาประชุม ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธาน
กรรมการไมมี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ก็ใหท่ีประชุมเลอืกต้ังผูถือหุนคนหน่ึงซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธาน 
      ขอ 30. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ และมติของที่
ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี     
    คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

      (2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถอืคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน  
                            ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน 
 
 
                                 (ลงลายมือชื่อ)...........................................................ผูขอจดทะเบียน 
                                                        (นางอัญชัน ต้ังมติธรรม) 



                                                                                   หนา 6 ของจํานวน 7 หนา 
 
                            (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

                                 (ข)   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
                            (ค)  การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางสวนที ่
                                 สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบรษิทั หรือการรวมกิจการกับบุคคล     
                                 อื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกาํไรขาดทุนกัน 

                              (ง)  การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ 
     ขอ 31. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

                             (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอท่ีประชุม แสดงวาในรอบปท่ีผานมา กิจการของ 
                                 บริษัทไดจัดการไป 
                             (2) พิจารณาและอนมัุติงบดุลและงบกําไรขาดทุน 
                             (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
                             (4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 
                             (5) แตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
                             (6) กิจการอื่นๆ 
 

หมวดที ่ 6  การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี
 
    ขอ 32. รอบปบัญชีของบริษทั เริ่มตนในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 
    ขอ 33. บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยการนั้น และ
ตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเปนรอบปบัญชีของบริษัท 
     ขอ 34. คณะกรรมการตองจดัใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบรษิัท
เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุนน้ี   คณะกรรมการ
ตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
    ขอ 35. คณะกรรมการตองจดัสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

   (1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวพรอมกับรายงานการตรวจของ   
       ผูสอบบัญชี 
   (2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

             ขอ 36. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 
หามมิใหแบงเงินปนผล 
                      เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุนหุนละเทา ๆ กัน   โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถอืหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอท่ีจะทาํเชนน้ัน และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 
 

                                       (ลงลายมือชื่อ)..........................................................ผูขอจดทะเบียน 
                                                            (นางอัญชัน ต้ังมติธรรม) 
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                      การจายเงินปนผล ใหกระทาํภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการ  ลงมติ
แลวแตกรณี ท้ังน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยงัผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสอืพิมพดวย 
             ขอ 37. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกาํไรสุทธิ
ประจําป   หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)  จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทหรือมากกวาน้ัน โดยใหคณะกรรมการจัดทําความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน 
    ขอ 38. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท 
    ขอ 39. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญช ีเอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายไดรายจาย ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทในระหวางเวลาทาํการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง  
ผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ  ของบริษัท  และตัวแทนของบริษัท  รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของบริษัทได 
    ขอ 40. ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถอืหุนของบริษัททุกครั้ง ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ใหบริษัทจัดสงรายงานและ
เอกสารของบรษิัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 
 

หมวดที ่7 บทเพิ่มเติม 
 

              ขอ 41. ตราของบรษิัทใหใชดังที่ประทับไวน้ี 
     ขอ 42. ขอบังคับน้ีหากมีท่ีซึ่งจําเปนหรือสมควรจะแกไขเปลี่ยนแปลง กใ็หท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดการ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดตามกฎหมาย 
     ขอ 43. เกี่ยวกับบรรดาคําสั่ง   ขอบังคับ   และระเบียบที่มีอยู   หรือคําอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนของ 
บริษัท ม่ันคงเคหะการ  จํากัด ซึ่งไดกําหนดหรืออนุมัติใหแกคณะกรรมการไว  กอนวันท่ีขอบังคับน้ีใชบังคับและเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับกฎหมาย หรือขอบังคับน้ี ก็ใหมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะมีการแกไขเปลีย่นแปลงเปนอยางอื่น 
     ขอ 44. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสนิทรัพยของบรษิัทหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่
ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียนแลวแตกรณี  ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องน้ัน ๆ ดวย 
 
 
       
                             (ลงลายมือชื่อ)..............................................................ผูขอจดทะเบียน 

( นางอัญชัน   ต้ังมติธรรม ) 
 


