
 
 27 มีนาคม 2558 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที ่1/2558 
เรียน ผูถือหุน บริษทั มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่1/2557 ในวันจันทรที ่28 เมษายน 2557 
  2. รายงานประจําป 2557 และงบการเงินประจําป 2557 ซึ่งประกอบดวยงบดุล และ 

งบกําไรขาดทนุประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
  3. นิยามกรรมการอิสระ และหนาที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบรษิัทฯ 
  4. เอกสารและหลักฐานทีผู่เขารวมประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
   การลงทะเบียน รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผูรบัมอบฉนัทะ 
  5. ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถอืหุน (ขอบังคบัของบริษัทฯ  
   ฉบับสมบูรณมเีผยแพรใน www.mk.co.th ) 
  6. แผนที่แสดงทีต้ั่งสถานที่จัดประชุม 
  7. ประวัติของกรรมการอิสระ (กรรมการเขาใหม) 
  8.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.) 
  9.  แบบฟอรมการลงทะเบียน 
 
  ดวยคณะกรรมการบรษิัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ไดมีมติเรียกประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป ครั้งที ่1/2558 ในวนัอังคารที ่28 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง  
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-2166600 - 18  เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ  
ตามระเบียบวาระการประชุมพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2557 เมือ่วันจันทรที่ 28 เมษายน 2557 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยเห็นวาไดมีการบันทึก 
 รายงานไวอยางถูกตอง โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ในเว็บไซต 
 ของบริษัทฯ (www.mk.co.th)  และมรีายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1  
 
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
 และ พิจารณารับรอง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรบัอนุญาตแลว 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควร 
 ที่จะอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอียด 
 ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  
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รายการ ป 2556 ป 2557 
 สินทรัพยรวม 6,782,618,415 บาท 7,361,251,880 บาท 

 หนี้สินรวม 1,502,787,850 บาท 1,891,386,710 บาท 
 รายไดรวม 2,798,130,351 บาท 2,384,897,593 บาท 

 กําไรสวนที่เปนของบริษัท 428,561,464 บาท 447,331,656 บาท 
 กําไรตอหุน                  0.50 บาท                  0.52 บาท 

 
วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 บริษัทฯ มนีโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 30 ขึ้นไป ของกําไรสุทธิในแตละป เมื่อคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 
 ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติจายเงนิปนผลสําหรบัผลประกอบการ 
 ประจําป 2557 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท จายจากกําไรสะสม หักการจายเงินปนผลระหวางกาล อัตราหุน 
 ละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คงเหลือจายสุทธิหุนละ 0.25 บาท จํานวนหุนทั้งหมด  
 860,384,157 หุน คิดเปนเงนิรวมทัง้สิ้น 215,096,039.25 บาท โดยกําหนดจายเงนิปนผลในวันพฤหัสบดทีี่  
 28 พฤษภาคม 2558 การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทฯ ยงัมคีวามไมแนนอน เนื่องจากจะตองรอการอนมุัติ 
 จากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีขอมูลเปรียบเทยีบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี ้  
 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล    ป 2556 ป 2557 
1. กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ   (บาท) 428,561,464 447,331,656 
2. จํานวนหุน (หุน) 860,384,157 860,384,157 

0.30 0.35 3. เงินปนผลจายตอหุน   (บาท : หุน) 
0.10 0.20 0.10 0.25 

4. รวมเงนิปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 258,115,247.10 301,134,454.95 
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 60.23 67.32 

   
  สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวนรอยละ 
  10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม (บริษัทฯ มีทนุ 
  จดทะเบียนจํานวน 861,316,848 บาท ไดจัดสรรเปนทุนสาํรองตามกฎหมายแลว 86,761,685 บาท) 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการแกไขขอบังคบัของบริษทัฯ ขอ 17 และ ขอ 26 
 จากขอความเดิม ขอ 17. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ  

 ใหคณะกรรมการเลือกผูถือหุนคนหนึง่ซึ่งมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหง 
 พระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว 
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 ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว  
 จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการทีต่นแทน 
   มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ 
 จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู  
 เปนขอความใหม  ขอ 17. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
 ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนใน 
 การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน และบุคคลซึง่เขา 
 เปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการทีต่นแทน 
   มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ 
 จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู  
 จากขอความเดิม ขอ 26. ชือ่และจํานวนกรรมการในคณะกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 กรรมการสองคนลงลายมือชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทสามารถกระทําการแทนบริษัทได 
 เฉพาะกรณีเพือ่การขออนุญาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช 
 ไฟฟา, น้ําประปา, โทรศัพท, การขอโอน รับโอนและรับคนืเงินประกันการใชไฟฟา, น้ําประปา, โทรศัพท  
 หรือ การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร หรือการขอเลขหมายประจําบาน และการขอเชื่อมทาง  การเชื่อม 
 ทอระบายน้ํา  ใหกรรมการหนึ่งคนโดยระบชุื่อรับผิดชอบพิจารณาลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ 
 บริษัทกระทําการแทน 
 เปนขอความใหม  ขอ 26. ชื่อและจํานวนกรรมการในคณะกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือชื่อกระทําการ 
 แทนบริษัท คอืกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพัน 
 บริษัทได เวนแตในกรณเีพื่อการขออนุญาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท, การขอโอนและ 
 รับโอนสิทธิการใชไฟฟา, น้ําประปา, โทรศัพท, การขอโอน รับโอนและรบัคืนเงนิประกนัการใชไฟฟา,  
 น้ําประปา, โทรศัพท หรือการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร หรือการขอเลขหมายประจําบาน และการขอ 
 เชื่อมทาง  การเชื่อมทอระบายน้ํา  ใหกรรมการหนึ่งคนโดยระบุชื่อเปนผูลงลายมือชื่อและประทับตรา 
 สําคัญของบรษัิทจึงจะมีผลผูกพันบรษิัทได 
   ทั้งนีท้ี่ประชุมผูถือหุนหรือท่ีประชุมคณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลาย 
 มือชื่อผูกพันบริษัทและประทับตราสําคัญของบริษัทได 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติ 
 แกไขขอบังคับขอ 17 และ 26 จากขอความเดิมเปนขอความใหมดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานของบรษัิทฯ  
 เปนไปอยางตอเนื่อง 

 
วาระที่ 6  พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
    และ พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษทัฯ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
    โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรประวัติของคณะกรรมการในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mk.co.th)  และมรีายละเอยีด 
    ในหนังสือรายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 (ระบุอยูในหัวขอคณะกรรมการและ 
    ที่ปรึกษาฯ, คาตอบแทนผูบรหิาร หนา 10 ถึง 20)  
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 การพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ  ซึ่งในป 2558 มีกรรมการ 
 ครบวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก  
 (1) นายชวน ต้ังมติธรรม 
 (2) นางอัญชัน ต้ังมติธรรม 
 (3) นายณัฐพสธร  นนทจิตต 
 (4) นายปรีดิ์  บุรณศิริ 
  คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะ 
 เปน ประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามองคประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ  
 ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแลว คณะกรรมการสรรหาไดเสนอใหเลือกต้ังกรรมการ 
 3 ทาน ที่ออกจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง และเสนอกรรมการ 
 จากภายนอกอีก 1 ทาน เปนกรรมการ ซึ่งประวัติของกรรมการเขาใหมปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 
  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมัติแตงต้ังบุคคลดงัตอไปนี้เปนกรรมการชุดใหมแทนกรรมการ 
  ที่ครบวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก 
 (1) นายชวน ต้ังมติธรรม 
 (2) นางอัญชัน ต้ังมติธรรม 
 (3) นายณัฐพสธร  นนทจิตต 
 (4) นางมาลัย  รัชตสวรรค 
  เนื่องจากกรรมการสรรหาไดพิจารณาคุณสมบัติแลววาเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ 
 อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารใน 
 กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท โดยกรรมการ 
 หมายเลข (4) จะเปนกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 1 ทานที่เปนสุภาพสตรี เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลอง 
 กับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพยฯ และของบรษัิทฯ ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องนี ้
 ไมไดออกเสียงลงคะแนน  
 1) กําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามทําการแทนบริษัทฯ ดังนี ้
   1. นายชวน ต้ังมติธรรม 3. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 
   2. นางอัญชัน ต้ังมติธรรม 4. นางสาวชุติมา  ต้ังมติธรรม 
  โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ  
 2) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ โคยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
  (พิจารณาในอัตราเทากับป 2557) มรีายละเอียด ดังนี้  คอื 
      1. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ป 2558 ปละไมเกิน 800,000 บาท  
   - ประธานฯ    15,000 บาทตอครั้ง 
     - กรรมการคนละ 10,000 บาทตอครั้ง 
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      2. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังนี้ 
    - ประธานฯ 15,000.-บาทตอครั้ง 
       - กรรมการคนละ  10,000.-บาทตอครั้ง 
  3. เงินบําเหน็จกรรมการประจาํป 2557 ตามรายละเอียดดังนี ้
     คาตอบแทนกรรมการเปนเงินบําเหน็จกรรมการรวม 2,820,000 บาท  
   (สองลานแปดแสนสองหมื่นบาทถวน) ตอคณะกรรมการรวม  12 ทาน 
   (คนละ. 235,000 บาท) 
   สําหรับป 2556 จายคาตอบแทนกรรมการเปนเงินบําเหนจ็กรรมการ 
   รวม 2,856,000 บาท บาท (สองลานแปดแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)  
     ตอคณะกรรมการรวม 12 ทาน (คนละ 238,000 บาท) 
   เงินบําเหน็จกรรมการไดพจิารณาจากผลการดําเนินงานของกําไรสุทธจิาก 
    กิจกรรมตามปกติของแตละป  
 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณา 
 แตงต้ังผูสอบบญัชีตามการพิจารณาเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรอนุมัติแตงต้ัง 
 ผูสอบบัญชีประจําป 2558 ในรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้  
  ชื่อ             เลขที่รับอนญุาต  สํานักงาน 

  นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท           4098  บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 
 หรือ นายวิเชียร          ธรรมตระกูล                 3183  บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด 
  ผูสอบบัญชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมสีวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุน 
 รายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาวและเปนผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัทดวย 
  นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท จะลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ ในป 2558 เปน 
 ปที่ 5 นายวิเชียร ธรรมตระกลู ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทยอยมากอน 
  สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2558 เหน็ควรอนุมัติคาบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน และงบการเงิน 
 รวมของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 1,190,000 บาท ซึ่งเปนอตัราเดียวกับคาสอบบัญชีรวมประจําป 2557 โดยม ี
 รายละเอียดดังนี ้
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คาสอบบัญช ี ป 2557 (บาท) ป 2558 (บาท) 
งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส 585,000.- 585,000.- 
งบประจําป 605,000.- 605,000.- 
คาบริการอื่นๆ - - 

รวม 1,190,000.- 1,190,000.- 
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วาระที่ 8  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมทีอ่อกตามวาระและพิจารณา 
  กําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงต้ัง 
  คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พนวาระ ดังนี ้ 
   1. นายเกษม ฑูรกฤษณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   2. นายอนนัต อหันทริก   กรรมการตรวจสอบ  
   3. นางมาลัย  รัชตสวรรค  กรรมการตรวจสอบ 
   และเห็นควรอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเปนอัตราเดียวกับป 2557) ดังนี ้
 เบี้ยประชุมปละไมเกิน 250,000.- บาท   
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ   15,000.-บาทตอครั้ง 
   - กรรมการตรวจสอบคนละ   10,000.-บาทตอครั้ง 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมีทานผูถือหุนนําเสนอตอที่ประชมุ) 
 
 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนผูมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป  
ครั้งที ่1/2558 และเพื่อสิทธิในการรับเงนิปนผล (Record Date) ในวันองัคารที่ 7 เมษายน 2558 และใหรวบรวม 
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก 
การโอนหุนในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 จะแลวเสร็จ 
 ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อขอเชญิผูถอืหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม 
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเปนกรรมการลวงหนาแลวนั้น ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบ 
วาระการประชุมและบุคคลเพือ่เปนกรรมการดังกลาว 
 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2557 ในรูปแบบ CD ซึ่งหากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับ 
รายงานประจาํปในรูปแบบ CD สามารถติดตอขอรับไดที่ สํานักระบบขอมูลฯ ชั้น 2 อาคารมั่นคง เลขที่ 719  
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330. โทรศัพท 02 2166600 – 18 ตอ 291 โทรสาร 02 2166619  
 จึงขอเรียนเชญิทานผูถอืหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  โดยบริษัทฯ จะเปดให 
ผูถือหุนลงทะเบียนต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป 
 เพื่อความสะดวกหากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบคุคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉนัทะที่แนบมา ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 
หรือสามารถ Download ไดจาก www.mk.co.th  และหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน  
รายชื่อ ที่อยู ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมา 
ประชุมโปรดนาํแบบฟอรมการลงทะเบียนมาดวย ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9 
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 บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ไดอาํนวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ 
ใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนครั้งนี้ดวย และบริษัทฯ ไดจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียง 
เพื่อแจกใหผูเขารวมประชุมลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 
 ทั้งนี้ เพื่อใหทานผูถอืหุนไดรบัประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยาง 
เต็มที่ หากทานมีคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชีแ้จงในประเด็นของระเบยีบวาระที่นําเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดสงคําถาม 
ไปลวงหนาไดที่ E-mail : system@mk.co.th หรือโทรสาร 02-2166619 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                             ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
                                                                  กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหาร 
      เลขานุการบริษัท 
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