
หลักเกณฑการใหผู ถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระ 
การประชมุสามัญผูถือหุนและชื่อกรรมการล วงหน า 

 
ขอ 1.  เจตนารมณ 
 บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)  มีความแน วแน ที่จะดํารงไว ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีท่ีสุด เปนที่ยอมรับจากผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวข องท่ัวไปอยูเสมอว า 
เปนกิจการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การใหผู ถือหุนส วนนอยเสนอ 
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการล วงหน าเปนส วนหนึ่งของการกํากับ 
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให เห็นถึงการปฏิบัติต อผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน 
นอกจากนี้ เพื่อให มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส บริษัทฯ จึงได กําหนดหลักเกณฑ   
การให ผูถือหุนส วนน อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการล วงหน าขึ้น 
ซึ่งจะช วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเปนประโยชนต อบริษัทอย างแท จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน 
สูงสุดของบริษัทและผูมีส วนได เสียทุกฝ าย รวมทั้งช วยให บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ไดอย างเปนรูปธรรม 
 
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. คุณสมบัติของผู ถือหุน 
 ผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต 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 
  ถือหุนในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ 
 
ขอ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
 4.1 เรื่องท่ีจะไม บรรจเุปนระเบียบวาระการประชุม 
  (1) เรื่องที่ขัดกบักฎหมาย ประกาศ ข อบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหน วยงานราชการ 
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หรือหน วยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไมเป นไปตามวัตถุประสงค ข อบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน การกํากับ 
ดูแลกิจการทีดี่ของบรษิัท 
  (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 2551 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 ่7 มกราคม 2552 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแก ไข และสงต นฉบับคืนใหถึงบรษิัทภายในวันที่  
15 มกราคม 2552 เลขานุการบริษัทจะส งหนังสือแจงผูถือหุนเพือ่ทราบการป ดเรื่อง 
   (4.2) เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถ วนตามข อ 3 เลขานุการบรษิัทจะสง 
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หนังสือแจ งผูถือหุนเพือ่ทราบการป ดเร่ืองภายในวันที ่7 มกราคม 2552  
   (4.3) เร่ืองที่ไมเข าขายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต อคณะกรรมการ 
ในการประชุมคณะกรรมการเดือน มกราคม 2552 
  (5) คณะกรรมการจะเป นผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ 
ซึ่งจะตองไมมีลักษณะเข าข ายตามข อ 4 (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 
 
ขอ 5. การเสนอชื่อกรรมการ 

5.1 คุณสมบตัแิละลักษณะต องหามของกรรมการ 
  บุคคลที่ไดรับเสนอชือ่เปนกรรมการต องมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต องหาม ดังน้ี 
  (1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะต องหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมาย
หลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
  (2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏบิัติหนาทีก่รรมการด วยความระมัดระวัง 
ดวยความซือ่สัตย (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเท อุทิศเวลาได อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 
มีอายุท่ีเหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจติใจท่ีสมบูรณ สามารถเข าประชุมคณะกรรมการอย างสม่ําเสมอ 
มีการเตรียมตัวเปนการล วงหน าก อนการประชุมเปนอย างดี มีส วนรวมที่สรางสรรค ในการประชมุ มีความตรงไปตรงมา 
มีความกล าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป นนักธุรกิจที่มีชือ่เสียง ประวติัการทํางาน และ 
จริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม 

(3)   มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกจิของบรษิัท ไดแก  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ธุรกิจบาน 
จัดสรร การบริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร การบัญช ีการตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย 
  (4) มีการกําหนด จํากัดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการไว ซึ่งกรรมการ
แตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนไมเกินคนละ 5 บริษัท 
 5.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 
  (1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถ วนตามขอ 3 ต องจัดทําหนังสือเสนอชือ่บุคคลเพื่อเปนกรรมการ 
ตอคณะกรรมการ โดยใช แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เปนกรรมการ (แบบ ข.) ในส วนทายของหลักเกณฑ นี้ หรือ 
อาจแจงเรื่องอยางไม เปนทางการทางโทรสารที่ 0-2216-6619, Email Address เลขานุการบริษทัที ่Info@mk.co.th 
หรือ Website ของบรษิัทที ่http://www.mk.co.th กอนสงต นฉบบัของ แบบ ข. ตอคณะกรรมการภายหลังได   
ทั้งนี้ ผูถือหุนต องสงต นฉบบัของแบบ ข. พรอมลงชื่อไวเป นหลักฐาน และเอกสารต างๆ ใหถึงบริษทั 
ภายในวนัที ่31 ธันวาคม 2551 ดังน้ี 

(1.1) หลักฐานการถือหุนตามหลกัเกณฑ ใน 3.2 และ 3.3 ไดแก  หนังสือรับรองจากบริษทั 
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หลักทรพัย หรือ หลักฐานอืน่จากตลาดหลักทรพัยแห งประเทศไทย 
   (1.2) หลักฐานการให ความยินยอมของบคุคลทีไ่ดรับการเสนอชือ่ใน แบบ ข. 
   (1.3) เอกสารประกอบการพจิารณาดานคุณสมบัต ิไดแก  การศึกษา และ ประวัตกิารทํางาน  
(Curriculum Vitae) ของบคุคลทีไ่ดรับการเสนอชือ่ 
   (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนต อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถ ามี) 
  (2) ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมคีุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 เสนอบุคคลเพื่อเปน 
กรรมการต อคณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกต องกรอกข อมูลในแบบ ข. ใหครบถวนพรอมลงชือ่ไวเป นหลักฐาน และ 
ผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไปกรอกข อมูลเฉพาะในสวนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให ครบถวนและลงชือ่ไวเป นหลักฐาน 
ทุกรายแล วรวบรวมแบบ ข. และ หลักฐานการถือหุนของผูถือหุนทุกรายเป นชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ 
หรืออาจสงเรื่องอยางไมเป นทางการก อนส งตนฉบับตาม (1) ได  

(3) ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถวนตามข อ 3 เสนอบุคคล 
เพือ่เปนกรรมการมากกว า 1 คน ผูถือหุนตองจัดทําแบบ ข. 1 แบบ ตอกรรมการ 1 คน พรอมลงชื่อไว เป นหลักฐาน 
ให ครบถวน และแนบหลักฐานตาม (1.2) – (1.4) ของบคุคลทีไ่ดรับการเสนอชือ่เปนกรรมการทุกคนด วย หรืออาจ 
ส งเรื่องอยางไม เปนทางการก อนสงต นฉบับได ตาม (1) 
  (4) เลขานุการบรษิัทจะเปนผูพจิารณากลั่นกรองในเบือ้งตนใหคณะกรรมการ โดย 
   (4.1) หากผูถือหุนใหข อมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองเลขานุการบรษิัทจะแจงผูถือหุนภายใน 
วันที ่7 มกราคม 2552 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแก ไข และส งตนฉบับคืนใหถึงบริษทัภายในวันที ่15 มกราคม 
2552 เลขานกุารบริษัทจะส งหนังสือแจงผูถือหุนเพือ่ทราบการป ดเรื่อง 
   (4.2) หากบุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่มีคณุสมบัติไมครบถวนหรือมีลกัษณะตองหามตาม 
ข อ 5.1 หรือผูถือหุนท่ีเสนอชื่อกรรมการมคีุณสมบัติไมครบถ วนตามข อ 3 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุน 
เพือ่ทราบการป ดเรื่องภายในวันท่ี 7 มกราคม 2552 
   (4.3) กรณีที่ไมเข าข ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต อคณะกรรมการ 
สรรหาในการประชุมเดือนมกราคม 2552 
  (5) คณะกรรมการสรรหาจะเป นผูพจิารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อตาม 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2544 เพือ่เสนอคณะกรรมการต อไป เวนแต  
คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจะพจิารณาเปนอยางอื่น 
  (6) บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจรุายชื่อในระเบียบวาระการประชุม 
ผูถือหุน พรอมข อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไมผ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรือ 
คณะกรรมการ บรษิัทจะแจงให ผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการ หรือ 
ในวันทําการถดัไปของการประชุม พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, Website 
ของบรษิัทที ่http://www.mk.co.th และแจงท่ีประชุมผูถือหุนอีกครั้งในวันประชุมดวย 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป  
(1) ข าพเจานาย/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) ข าพเจามีความประสงค 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 
(_____________________________) 
วันท่ี __________________________ 

หมายเหต ุ 1. ผูถือหุนต องแนบหลักฐานการถือหุนได แก  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่น 
จากตลาดหลกัทรัพยฯ และในกรณีผูถือหุนเปนนิติบคุคล จะตองแนบสําเนาหนังสอืรับรองนิตบุิคคล และสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวต างประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อในแบบ ก. ฉบับน้ี 
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 2551 เพือ่ให คณะกรรมการ 
พจิารณาตามหลักเกณฑของบรษิัท และเสนอทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
  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) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อเปนกรรมการ 
  (1) ข าพเจานาย/นาง/นางสาว______________________________เปนผูถอืหุนของ 
บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) จํานวน ___________________ หุน 
อยูบ านเลขที ่_____________ ถนน ________________ตําบล/แขวง________________ 
อําเภอ/เขต _____________ จังหวัด ______________หมายเลขโทรศพัทมือถือ___________   
หมายเลขโทรศพัทบาน/ที่ทาํงาน__________________  E-mail (ถ ามี) _______________________ 
  (2) ข าพเจามีความประสงค ขอเสนอชือ่นาย/นาง/นางสาว _______________________ 
อาย ุ______ ป เปนกรรมการบริษัท ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนและไม มีลักษณะต องหามตามหลักเกณฑของบรษิัท
และมีหลักฐานการให ความยินยอมของบคุคลทีไ่ดรับการเสนอชือ่ พร อมเอกสารประกอบการพจิารณาด านคุณสมบัต ิ
ไดแก  การศึกษา และประวตัิการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีไดลงชื่อรับรองความถกูตองไวแล วทุกหน า 
จํานวน ________________แผ น 

ข าพเจ าขอรบัรองวาข อความในแบบ ข. นี ้หลักฐานการถือหุน หลักฐานการใหความยินยอม และ 
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ข าพเจาจึงได ลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 
     ______________________________ ผูถือหุน 
     (_____________________________) 
     วันท่ี __________________________ 
  (3) ข าพเจานาย/นาง/นางสาว ______________________________________
บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่เปนกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนและไม มีลักษณะตองห าม 
ตาม (2) ขางตน รวมทั้งยอมรับการปฎบิัตติามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเปนหลักฐาน ข าพเจ าจึง 
ไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 
     ___________________________ บุคคลทีไ่ดรับการเสนอชือ่ 
     (___________________________) 
     วันท่ี ________________________ 
หมายเหต ุ 1. ผูถือหุนต องแนบหลักฐานการถือหุนได แก  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่น 
จากตลาดหลกัทรัพยฯ และในกรณีผูถือหุนเปนนิติบคุคล จะตองแนบสําเนาหนังสอืรับรองนิตบุิคคล และสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวต างประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อในแบบ ข. ฉบับน้ี 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  2. ผูถือหุนสามารถส งแบบ ข. อยางไม เปนทางการทางโทรสารที ่0-2216-6619 หรอืทาง Email 
Address เลขานุการบริษัทที่ Info@mk.co.th หรือ Website ของบริษัทที ่http://www.mk.co.th ก อนสงตนฉบบัของ  
แบบ ข. 

3. ต นฉบับของแบบ ข. จะตองสงถึงบริษทัภายในวันที ่31 ธันวาคม 2551 เพือ่ใหคณะกรรมการ 
สรรหาและคณะกรรมการ พจิารณา ตามหลักเกณฑของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
  4. ในกรณีที่มีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพือ่เปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายต องกรอก 
แบบ ข. และลงช่ือไว เปนหลักฐานทุกรายแล วรวบรวมเปนชุดเดียวกนัตามหลักเกณฑ ขอ 5.2 (2) 

         แบบ ข.



 

กรุณาสง 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 

719 อาคารมั่นคง ชั้น 2  
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ประเทศไทย 
 

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ)
 

  5. กรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอชือ่บคุคลเปนกรรมการมากกว า 1 ราย ผูถือหุน 
ตองจัดทําแบบ ข. 1 แบบ ตอกรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลักเกณฑข อ 5.2 (3) 
  6. กรณีผูถือหุนมีการแก ไขคํานําหน าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสาํเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดัง 
กลาวพรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
  7. บรษิัทฯ จะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหข อมูลไมครบถ วน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือมี 
คุณสมบัติไมครบถวน หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมครบถ วนหรือมีลักษณะต องห าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 

 
เรื่อง ขอเชิญผูถอืหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2552 และชือ่กรรมการลวงหนา 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
     ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
  
 บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ขอเรียนวาเพื่อใหเปนไปตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
เกี่ยวกับการดูแลสิทธขิองผูถือหุน บรษิัทฯ จึงขอเชิญผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2552 และ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบรษิัทฯ 
ลวงหนาตามหลักเกณฑทีบ่ริษัทฯ กําหนดและเผยแพรบนเวบ็ไซดของบรษิัท http://www.mk.co.th 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2551  
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

      (นายณัฐพสธร นนทจติต) 
    กรรมการและเลขานุการบริษัท 

  


