
หลักเกณฑการใหผู ถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระ 
การประชมุสามัญผูถือหุนลวงหนา 

 
ขอ 1.  เจตนารมณ 
 บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากดั (มหาชน)  มีความแน วแนที่จะดํารงไว ซ่ึงการจัดการที่เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีทีสุ่ด เปนที่ยอมรับจากผูลงทุนและผูท่ีเกีย่วของท่ัวไปอยูเสมอวา 
เปนกิจการทีมี่การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การให ผูถือหุนส วนนอยเสนอ 
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนล วงหน าเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ  
เพื่อแสดงให เห็นถึงการปฏิบัติต อผู ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม และเท าเทียมกัน นอกจากนี้เพื่อให   
มีขั้นตอนและวิธีการในการพจิารณาที่ชัดเจนและโปร งใส บริษัทฯ จึงได กําหนดหลักเกณฑ   การให ผูถือ 
หุนส วนนอยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผูถือหุนล วงหนาขึ้น ซึ่งจะชวยกลั่นกรองระเบยีบวาระ 
ที่จะเปนประโยชน ตอบรษิัทอยางแท จริง เพือ่ประโยชนสูงสุดของบรษิัทและผูมีส วนได เสียทุกฝาย  
รวมทั้งชวยใหบริษัทสามารถปฏิบตัิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางเปนรูปธรรม 
 
ขอ 2. นิยาม 
 “บริษัท”   หมายความว า บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”   หมายความว า คณะกรรมการบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
 “กรรมการ”   หมายความว า กรรมการบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
 “ระเบียบวาระการประชุม”  หมายความว า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
      ของบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
 
ขอ 3. คุณสมบัติของผูถือหุน 
 ผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมต องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1 เป นผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเป นผู ถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได 
 3.2 มีสัดส วนการถือหุนขั้นต่ําไม น อยกว า 100,000 หุน 
 3.3 ถือหุนบริษัทในสัดส วนที่กําหนดตาม 3.2 ต อเนื่องมาไมนอยกว า 1 ป  และต อง 
  ถือหุนในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม 
 
ขอ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
 4.1 เรื่องท่ีจะไม บรรจเุปนระเบียบวาระการประชุม 
  (1) เรื่องที่ขัดกบักฎหมาย ประกาศ ข อบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหน วยงานราชการ 
หรือหน วยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไมเป นไปตามวัตถุประสงค ข อบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน การกํากับ 
ดูแลกิจการทีดี่ของบรษิัท 
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  (2) เรื่องที่เปนไปเพือ่ผลประโยชน ของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
  (3) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว นแต เปนกรณีท่ีก อใหเกิดความ 
เสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 
  (4) เรื่องทีบ่ริษัทได ดําเนินการแล ว 
  (5) เรื่องทีอ่ยูนอกเหนืออํานาจที่บริษทัจะดําเนินการได  
  (6) เรื่องที่ผูถือหุนเคยเสนอต อท่ีประชุมผูถือหุนเพือ่พิจารณาในรอบ 3 ป ที่ผานมา และไดรับมติ 
สนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธอิอกเสียงทั้งหมด โดยที่ข อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมได
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
  (7) เรื่องที่ผูถือหุนให ขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือ ไมสามารถติดตอได 
  (8) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามข อ 3 
 4.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 
  (1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถ วนตามขอ 3 ต องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ตอคณะกรรมการ โดยใช แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  (แบบ ก.) ในส วนทายของ 
หลักเกณฑนี ้หรืออาจแจ งเร่ืองอยางไมเป นทางการทางโทรสารที่ 0-2216-6619, Email Address เลขานุการบริษัท 
ที่ Info@mk.co.th หรือ Website ของบริษัทที ่http://www.mk.co.th ก อนสงต นฉบบัของ แบบ ก. ตอคณะกรรมการ
ภายหลังได  ท้ังนี้ผูถือหุนต องส งต นฉบับของแบบ ก. พร อมลงชือ่ไวเปนหลักฐาน, หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑ   
ใน 3.2 และ 3.3 ไดแก  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีจะเปนประโยชน ตอการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถามี) ใหถึงบรษิัทภายใน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2552 เพือ่ใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได 
  (2) ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมคีุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 เสนอระเบยีบวาระการ
ประชุมตอคณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกต องกรอกขอมูลในแบบ ก. ใหครบถ วนพรอมลงชือ่ไวเป นหลักฐาน และ 
ผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไปกรอกข อมูลเฉพาะในสวนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให ครบถวนและลงชือ่ไวเป นหลักฐาน 
ทุกรายแล วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุนพรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ ามี) ของผูถือหุนทุกรายเปน 
ชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ หรืออาจสงเรื่องอยางไมเป นทางการก อนสงต นฉบับตาม (1) ได 

(3) ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถวนตามข อ 3 เสนอระเบียบ 
วาระการประชุมมากกว า 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนต องจัดทําแบบ ก. 1 แบบ ตอ 1 ระเบียบวาระพรอมลงชือ่ไว 
เป นหลักฐานให ครบถวน หรืออาจสงเร่ืองอยางไม เปนทางการก อนส งตนฉบับตาม (1) ได 

(4) เลขานุการบรษิัทจะเปนผูพจิารณากลั่นกรองในเบือ้งตนใหคณะกรรมการ โดย  
 (4.1) เร่ืองที่ผูถือหุนใหข อมูลไมครบถ วนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจ งผูถือหุน 

ภายในวันที ่8 มกราคม 2553 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแก ไข และสงต นฉบับคืนใหถึงบรษิัทภายในวันที่  
15 มกราคม 2553  เลขานกุารบริษัทจะส งหนังสือแจ งผูถือหุนเพือ่ทราบการป ดเร่ือง 
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   (4.2) เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถ วนตามข อ 3 เลขานุการบรษิัทจะสง 
หนังสือแจ งผูถือหุนเพือ่ทราบการป ดเร่ืองภายในวันที ่8 มกราคม 2553 
   (4.3) เร่ืองที่ไมเข าขายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต อคณะกรรมการ 
ในการประชุมคณะกรรมการเดือน มกราคม 2553 
  (5) คณะกรรมการจะเป นผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ 
ซึ่งจะตองไมมีลักษณะเข าข ายตามข อ 4.1 (1) – (6) เวนแตคณะกรรมการจะพจิารณาเป นอยางอื่น 
  (6) เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุปนระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญ 
ประชุมผูถือหุน พรอมขอคดิเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเรือ่งที่ไมผ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทจะแจ งให ผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทําการถดัไป พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผ าน 
ช องทางของตลาดหลักทรพัย แห งประเทศไทย, Website ของบรษิัทที่ http://www.mk.co.th และแจงที่ประชุมผูถือหุน 
อีกครั้งในวันประชุมดวย 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป  
(1) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว _____________________________________ 

เปนผูถือหุนของ บริษทั ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) จํานวน _______________________ หุ น 
อยูบ านเลขที ่____________ ถนน ___________________ตําบล/แขวง______________ 
อําเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมายเลขโทรศพัทมือถือ__________     
หมายเลขโทรศพัทบาน/ที่ทาํงาน ______________E-mail (ถามี) ______________________ 
  (2) ขาพเจามีความประสงค ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป _________ 
เรื่อง ____________________________________________________________ 
  (3) โดยมีข อเสนอเพือ่พิจารณา_____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
และมีขอมูลประกอบทีจ่ะเปนประโยชนต อการพิจารณา (เช น ขอเทจ็จริง หรือเหตุผล เปนตน) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่ไดลงชื่อรบัรองความถกูตองไวแล วทุกหนา จํานวน ________________แผ น 
 ข าพเจาขอรับรองว าข อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอง 
ทุกประการ และเพือ่เปนหลกัฐาน ขาพเจาจึงได ลงชือ่ไวเปนสําคญั ดังน้ี 

______________________________ ผูถือหุน 
(_____________________________) 
วันที ่__________________________ 

หมายเหต ุ 1. ผูถือหุนต องแนบหลักฐานการถือหุนได แก  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่น 
จากตลาดหลกัทรัพยฯ และในกรณีผูถือหุนเปนนิติบคุคล จะตองแนบสําเนาหนังสอืรับรองนิตบุิคคล และสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวต างประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี ้
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  2. ผูถือหุนสามารถส งแบบ ก. อยางไมเปนทางการทางโทรสารที่ 0-2216-6619 หรือทาง Email  
Address เลขานุการบริษัทที่ Info@mk.co.th หรือ Website ของบริษัทที ่http://www.mk.co.th กอนสงต นฉบับ 
ของแบบ ก. 
  3. ตนฉบับของแบบ ก. จะตองส งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพือ่ให คณะกรรมการ 
พจิารณาตามหลักเกณฑของบรษิัท และเสนอทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
  4. ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายต องกรอกแบบ ก. และลงชื่อ 
ไวเปนหลักฐานทุกรายแล วรวบรวมเปนชดุเดียวกันตามหลักเกณฑข อ 4.2 (2) 
  5. ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว า 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนต อง
จัดทําแบบ ก 1 แบบตอ 1 ระเบียบวาระและดําเนินการตามหลักเกณฑขอ 4.2 (3) 
  6. กรณีผูถอืหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชือ่สกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  7. บรษิัทฯ จะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือ ไมสามารถติดตอได 
หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน 

         แบบ ก.



 

กรุณาสง 
 
   

 
เลขานกุารบริษัท 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
719 อาคารมั่นคง ชั้น 2  

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ประเทศไทย 
 
 

                                               (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนประจําป) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


