
หลักเกณฑก์ารใหผู้ถ้ือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุน้และช่ือกรรมการล่วงหน้า 

ข้อ 1.  เจตนารมณ ์
 บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) มีความแน่วแน่ที่จะดาํรงไวซ้ึ่งการจดัการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรบัจากผู้ลงทุนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีการกาํกับดแูลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) 

การใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหนา้ เป็นส่วน
หนึ่งของการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 
นอกจากนีเ้พื่อใหม้ีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑ  ์การใหผู้ถื้อหุน้ส่วน
นอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหนา้ขึน้ ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่
จะเป็นประโยชนต่์อบริษัทอย่างแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย รวมทัง้ช่วยใหบ้ริษัทสามารถปฏิบตัิ
ตามการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อ 2. นิยาม 
 “บริษัท”    หมายความว่า บรษิัท มั่นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”   หมายความว่า คณะกรรมการบรษิัท มั่นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
 “กรรมการ”   หมายความว่า กรรมการบรษิัท มั่นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
 “ระเบียบวาระการประชุม”  หมายความว่า ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
                ของบรษิัท มั่นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
ข้อ 3. คุณสมบัติของผูถ้ือหุ้น 
 ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอชื่อกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 3.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้ 
 3.2 มีสดัสว่นการถือหุน้ขัน้ตํ่าไมน่อ้ยกว่า 100,000 หุน้ 

3.3 ถือหุน้บริษัทในสดัส่วนที่กาํหนดตาม 3.2 ต่อเนื่องมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัที่เสนอระเบียบ
วาระการประชมุหรือเสนอชื่อกรรมการ 

3.4  ตอ้งถือหุน้ตามสดัสว่นที่กาํหนดในขอ้ 3.2 ในวนัที่ปิดสมดุทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีในปีนัน้ 
ทัง้นี ้หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผูถื้อหุน้ในวนัที่ปิดสมดุทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่
กาํหนดในขอ้ 3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอหรือไม่นาํเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผูถื้อหุน้
ท่านนัน้ใหท้ี่ประชมุพิจารณาถึงแมจ้ะไดถ้กูบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุแลว้ก็ตาม 

 
 
 



 

ข้อ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 4.1 ข้ันตอนการเสนอวาระการประชุม 
 (1) ผูถื้อหุน้ตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3  

(2) ตอ้งจัดส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี (แบบ ก.) พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานให้
คณะกรรมการภายในเวลาที่กาํหนด พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งได้แก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือ 
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)  

 4.2 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
(1)  เรื่องที่กาํหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที่ 4)   

พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
• เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจรงิที่กลา่วอา้งโดยผู้ถือหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควร

สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักลา่ว 
  • เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออาํนาจที่บรษิัทจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์ 

• เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่ อง
ดังกล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  
เวน้แต่ข้อเท็จจริงในการนาํเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาํคัญจาก ข้อเท็จจริงในขณะที่
นาํเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน  

  • กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด   
(2) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กาํกบัดแูล

บรษิัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ การกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท  
(3) เรื่องที่เป็นอาํนาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการเวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมีนยัสาํคญั

ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
(4)  เรื่องที่บรษิัทไดด้าํเนินการแลว้  
(5)  เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
(6)  เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่

สามารถติดต่อได ้
ข้อ 5.  การเสนอช่ือกรรมการ 
 5.1 ข้ันตอนการเสนอช่ือกรรมการ 
 (1) ผูถื้อหุน้ตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3  
 (2) ตอ้งจดัส่งแบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.) พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้ณะกรรมการภายในเวลา ที่กาํหนด 
พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

• หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 



 

• หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการทาํงาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

• เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
 5.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
 บคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

(1) มีคณุสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมาย และการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 
 (2)  มีความรู ้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมัดระวงัด้วยความซื่อสตัย ์(Duty 
of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่าง
สมํ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชมุเป็นอย่างดี มีสว่นร่วมที่สรา้งสรรคใ์นการประชุม มีความตรงไปตรงมา 
มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุ 
 (3) มีความรูค้วามสามารถที่สาํคัญต่อธุรกิจของบริษัท ไดแ้ก่  ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ธุรกิจบา้นจัดสรร การบัญชี 
การเงิน การบรหิารธุรกิจ กลยทุธธ์ุรกิจ การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และกฏหมาย 
ข้อ 6.  ข้ันตอนการพิจารณา 
 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และนาํเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป ซึ่งขอ้วินิจฉยัของคณะกรรมการต่อขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ถือเป็นสิน้สดุ โดยมีขัน้ตอนดาํเนินการ ดงันี  ้
 (6.1) เรื่องที่ผู้ถือหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุน้ภายในวันที่ 6 มกราคม 
2563 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนใหถ้ึงบรษิัทภายในวันที ่13 มกราคม 2563 เลขานกุารบรษิัทจะส่ง
หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่อง 
 (6.2) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานกุารบรษิัทจะสง่หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบ
การปิดเรื่องภายในวันที ่6 มกราคม 2563 
 (6.3) เรื่องที่ ไม่ เข้าข่ายตาม  (6.1) หรือ (6.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการเดือน มกราคม 2563 
 (6.4) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุน้เสนอ ทัง้นีค้าํวินิจฉัย
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สดุ ซึ่งจะตอ้งไมม่ีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 4.2 เวน้แตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 
 (6.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ
ตามหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เวน้แต่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
 (6.6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ 
พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และสาํหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัที
หลงัการประชุมคณะกรรมการหรือในวนัทาํการถัดไป พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 
Website ของบรษิัทที่ http://www.mk.co.th และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 
 
 

http://www.mk.co.th/


 

                                                                                                                                            แบบ ก. 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ 
บรษิัท มั่นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนหุน้เลขที่ ....................................................................................................... 
รวมจาํนวน...................................................หุน้ อยู่บา้นเลขที่..............................................ถนน.........................................  
ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.......................................................
หมายเลขโทรศพัท ์.....................................E-mail (ถา้มี)...................................................................................................... 

 
มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ดงันี ้ 

ระเบียบวาระที่นาํเสนอ 
1.1 ระเบียบวาระที่ 1............................................................................................................................................................ 
เหตผุลที่เสนอ......................................................................................................... ............................................................ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี)................................................................................................................................................... 
1.2 ระเบียบวาระที่ 2............................................................................................................................................................ 
เหตผุลที่เสนอ......................................................................................................... ............................................................ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี)....................................................................................... ........................................................... 
1.3 ระเบียบวาระที่ 3............................................................................................................................................................ 
เหตผุลที่เสนอ...................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี).................................................................................................. ................................................ 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ก. นี ้หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อ
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้

                                                             ........................... .............................ผูถื้อหุน้ 

                                                                                         (........................... .............................) 

                                                                                      วนัที่ ........................... .......................... 
หมายเหต ุ  
1. ผู้ถือหุน้ตอ้งแนบหลักฐานการถือหุ้นไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรพัย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง   

ประเทศไทย กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ต่างประเทศ) พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และในกรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และ
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจที่ไดล้งชื่อในแบบ ก. ฉบบันี ้
พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

 



 

กรุณาส่ง 

2. ผู้ถือหุน้สามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-2348880 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่     
system@mk.co.th ก่อนสง่ตน้ฉบบั 

3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที ่31 ธันวาคม 2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
ของบรษิัท และเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ ก. และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้   
รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 3 

5. กรณีผู้ถือหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพรอ้มทัง้รบัรองสาํเนา    
ถกูตอ้ง 

6. บรษิัทจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได  ้หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น 
 
 
 
   
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 
เลขที ่345 อาคาร 345 สุรวงศ ์ช้ัน 7 
ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500  
 
 

                                             
 

                                          (แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:system@mk.co.th


 

                                                                                                                                            แบบ ข. 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ 

บรษิัท มั่นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนหุน้เลขที่ ....................................................................................................... 
รวมจาํนวน...................................................หุน้ อยู่บา้นเลขที่..............................................ถนน.........................................  
ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.......................................................
หมายเลขโทรศพัท ์.....................................E-mail (ถา้มี)...................................................................................................... 

 
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................... 

ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัท เขา้เป็นกรรมการบริษัท และมีหลกัฐานการยินยอม
ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อแนบทา้ยนีด้ว้ย 
 
เหตผุลที่เสนอ : ................................................................................................................................................................... 
 
มีประวัติโดยย่อ ดังนี ้ 
วนั/เดือน/ปีเกิด..............................................................อาย ุ.....................................ปี เพศ................................................ 
ถือหุน้ บรษิัท มั่นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน .............................................หุน้ 
การศึกษา : 
สถาบนั ..........................................................................................วฒุิการศกึษา................................................................ 
สถาบนั..........................................................................................วฒุิการศกึษา................................................. ............... 
สถาบนั...........................................................................................วฒุิการศกึษา................................................................ 
ประสบการณท์าํงาน : 
บรษิัท .....................................................................ตาํแหน่ง .....................................................ช่วงเวลา............ ............... 
บรษิัท .....................................................................ตาํแหน่ง .....................................................ช่วงเวลา............ ............... 
บรษิัท .....................................................................ตาํแหน่ง .....................................................ช่วงเวลา............ ............... 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบัน :  
บรษิัท ................................................................................................................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิัท (    ) กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
บรษิัท ................................................................................................................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิัท (    ) กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
 



 

บรษิัท ................................................................................................................................................................................ 

โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิัท (    ) กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
บรษิัท ................................................................................................................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิัท (    ) กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
บรษิัท ................................................................................................................................................................................ 
โปรดระบปุระเภทของกรรมการ   (    ) กรรมการบรษิัท (    ) กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  (    ) กรรมการตรวจสอบ 
(  ) อื่นๆ............................................  
 
 ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้หลักฐานการถือหุน้ หลักฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบ
ทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้ 

                       
                                           ................................................ผูถื้อหุน้ 

                                                                                     (............................................... )  

                                                                                    วนัที่............................................. 

  
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………....……………………………....บุคคลที่ ได้รับ เสนอชื่อเป็น

กรรมการตาม (2) ยินยอมและรบัรองว่ามีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (5.2) ขา้งตน้ รวมทัง้ยอมรบัการ
ปฏิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั   
 
                                                                                    ................................................บคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

                                                                                    (................................................ ) 

                                                                                    วนัที่............................................. 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุน้ตอ้งแนบหลักฐานการถือหุน้ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัยห์รือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง     

ประเทศไทย กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ต่างประเทศ) พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และในกรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคลจะตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลและ
สาํเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอรม์ฉบับนี ้
พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-2348880 หรือทาง system@mk.co.th ก่อนส่ง
ตน้ฉบบัของแบบฟอรม์นี ้

 



 

กรุณาส่ง 
           
 
 
                            ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
                            บริษัท มั่นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 
                            เลขที ่345 อาคาร 345 สุรวงศ ์ช้ัน 7 

                 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์
                            เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
                            10500  
                                             
 
 

                                      (แบบเสนอชื่อกรรมการ) 

 

3. ต้นฉบับของแบบฟอร์ม ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาม   
หลกัเกณฑข์องบรษิัทและเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

4. กรณีที่มีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบ  ข. และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุก
รายแลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ขอ้ 3 

5. กรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายผูถื้อหุน้ตอ้งจัดทาํแบบ ข. 1 แบบต่อ
กรรมการ 1 คน  

6. กรณีที่ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื่อ ชื่อสกลุจะตอ้งแนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
7. บริษัทจะตัดสิทธิผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถว้น หรือ   

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
     

 
 


