
หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระ 
การประชมุสามัญผูถือหุนลวงหนา 

 
ขอ 1.  เจตนารมณ 
 บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากดั (มหาชน)  มีความแนวแนที่จะดํารงไวซึ่งการจัดการที่เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีทีสุ่ด เปนที่ยอมรับจากผูลงทุนและผูที่เกีย่วของทัว่ไปอยูเสมอวา 
เปนกิจการทีมี่การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การใหผูถือหุนสวนนอยเสนอ 
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนาเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ  
เพือ่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัตติอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม และเทาเทียมกนั นอกจากนี้เพือ่ให  
มีขั้นตอนและวิธีการในการพจิารณาที่ชัดเจนและโปรงใส บริษัทฯ จึงไดกําหนดหลักเกณฑ  การใหผูถือ 
หุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผูถือหุนลวงหนาขึ้น ซึ่งจะชวยกลั่นกรองระเบยีบวาระ 
ที่จะเปนประโยชนตอบรษิัทอยางแทจริง เพือ่ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  
รวมทั้งชวยใหบริษัทสามารถปฏิบตัิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางเปนรูปธรรม 
 
ขอ 2. นิยาม 
 “บริษทั”   หมายความวา บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
 “กรรมการ”   หมายความวา กรรมการบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
 “ระเบียบวาระการประชมุ”  หมายความวา ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
                ของบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
 
ขอ 3. คุณสมบตัิของผูถือหุน 
 ผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุตองมีคุณสมบัต ิดังนี้ 
 3.1 เปนผูถือหุนของบรษิัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได 
 3.2 มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวา 100,000 หุน 
 3.3 ถือหุนบริษัทในสัดสวนท่ีกําหนดตาม 3.2 ตอเนือ่งมาไมนอยกวา 1 ป และตอง 
  ถือหุนในวันทีเ่สนอระเบียบวาระการประชุม 
 
ขอ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
 4.1 เรื่องท่ีจะไมบรรจุเปนระเบยีบวาระการประชุม 
  (1) เร่ืองที่ขัดกบักฎหมาย ประกาศ ขอบังคบั กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ 
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน การกํากับ 
ดูแลกิจการทีดี่ของบรษิัท 
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  (2) เร่ืองที่เปนไปเพือ่ผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
  (3) เร่ืองที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความ 
เสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 
  (4) เร่ืองทีบ่ริษัทไดดําเนินการแลว 
  (5) เร่ืองทีอ่ยูนอกเหนืออํานาจที่บริษทัจะดําเนินการได 
  (6) เร่ืองที่ผูถือหุนเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพือ่พิจารณาในรอบ 3 ปที่ผานมา และไดรับมติ 
สนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธอิอกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมได
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
  (7) เร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือ ไมสามารถติดตอได 
  (8) เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 3 
 4.2 ขั้นตอนในการพจิารณา 
  (1) ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 ตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ตอคณะกรรมการ โดยใชแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.) ในสวนทายของ 
หลักเกณฑนี ้หรืออาจแจงเร่ืองอยางไมเปนทางการทางโทรสารที่ 0-2216-6619, Email Address เลขานุการบริษัท 
ที่ system@mk.co.th หรือ Website ของบริษทัที ่http://www.mk.co.th กอนสงตนฉบับของ แบบ ก. ตอคณะกรรมการ 
ภายหลังได ท้ังนี้ผูถือหุนตองสงตนฉบับของแบบ ก. พรอมลงชือ่ไวเปนหลักฐาน, หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑ  
ใน 3.2 และ 3.3 ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรพัย หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีจะเปนประโยชนตอการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถามี) ใหถงึบริษัทภายใน 
วันที ่31 ธันวาคม 2555 เพือ่ใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพจิารณาระเบียบวาระการประชุมได 
  (2) ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมคีุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 เสนอระเบยีบวาระการ
ประชุมตอคณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบ ก. ใหครบถวนพรอมลงชือ่ไวเปนหลักฐาน และ 
ผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไปกรอกขอมูลเฉพาะในสวนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ใหครบถวนและลงชือ่ไวเปนหลักฐาน 
ทุกรายแลวรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุนพรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกรายเปน 
ชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับตาม (1) ได 
  (3) ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถวนตามขอ 3 เสนอระเบียบ 
วาระการประชุมมากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองจัดทําแบบ ก. 1 แบบ ตอ 1 ระเบียบวาระพรอมลงชือ่ไว 
เปนหลักฐานใหครบถวน หรืออาจสงเร่ืองอยางไมเปนทางการกอนสงตนฉบับตาม (1) ได 
  (4) เลขานุการบรษิัทจะเปนผูพจิารณากลั่นกรองในเบือ้งตนใหคณะกรรมการ โดย  
   (4.1) เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุน 
ภายในวันที ่7 มกราคม 2556 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบบัคืนใหถึงบริษัทภายในวันท่ี  
14 มกราคม 2556  เลขานกุารบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพือ่ทราบการปดเร่ือง 
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   (4.2) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 3 เลขานุการบรษิัทจะสง 
หนังสือแจงผูถือหุนเพือ่ทราบการปดเร่ืองภายในวันที ่7 มกราคม 2556 
   (4.3) เรื่องท่ีไมเขาขายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอตอคณะกรรมการ 
ในการประชุมคณะกรรมการเดือน มกราคม 2556 
  (5) คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ 
ซึ่งจะตองไมมีลักษณะเขาขายตามขอ 4.1 (1) – (6) เวนแตคณะกรรมการจะพจิารณาเปนอยางอื่น 
  (6) เร่ืองที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุปนระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญ 
ประชุมผูถือหุน พรอมขอคดิเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเรือ่งที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทําการถดัไป พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผาน 
ชองทางของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย, Website ของบรษิัทที่ http://www.mk.co.th และแจงที่ประชุมผูถือหุน 
อีกครั้งในวันประชุมดวย 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป 
(1) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว _____________________________________เปนผูถือหุนของ  

บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) จาํนวน _______________________ หุน อยูบานเลขที่ ____________ 
ถนน ___________________ตําบล/แขวง______________อําเภอ/เขต _____________ จังหวัด _____________
หมายเลขโทรศพัทมือถือ__________หมายเลขโทรศพัทบาน/ที่ทํางาน ______________E-mail (ถามี) 
______________________ 
  (2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป _________ 
เรื่อง ____________________________________________________________ 
  (3) โดยมีขอเสนอเพือ่พิจารณา__________________________________________________ 
และมีขอมูลประกอบทีจ่ะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเทจ็จริง หรือเหตุผล เปนตน)__________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิที่ไดลงชื่อรบัรองความถกูตองไวแลวทุกหนา จํานวน ________________แผน 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ก. น้ี หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตอง 
ทุกประการ และเพือ่เปนหลกัฐาน ขาพเจาจึงไดลงชือ่ไวเปนสําคญั ดังนี้ 

______________________________ ผูถือหุน 
                                                                                      (_____________________________) 
                                                                                      วันที ่__________________________ 
 
หมายเหตุ 1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุนไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่น 
จากตลาดหลักทรัพยฯ และในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อในแบบ ก. ฉบับน้ี 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  2. ผูถือหุนสามารถสงแบบ ก. อยางไมเปนทางการทางโทรสารที่ 0-2216-6619 หรือทาง Email Address 
เลขานุการบริษัทที่ system@mk.co.th หรือ Website ของบริษัทท่ี http://www.mk.co.th กอนสงตนฉบับของแบบ ก. 
  3. ตนฉบับของแบบ ก. จะตองสงถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพ่ือใหคณะกรรมการ 
พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
  4. ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบ ก. และลงชื่อ 
ไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑขอ 4.2 (2) 
  5. ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองจัดทํา
แบบ ก 1 แบบตอ 1 ระเบียบวาระและดําเนินการตามหลักเกณฑขอ 4.2 (3) 
  6. กรณีผูถือหุนมีการแกไขคาํนําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผูถือหุนที่ใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือ ไมสามารถติดตอได 
หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน 

         แบบ ก.



 

กรุณาสง 
 
   
 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
719 อาคารมัน่คง ชั้น 2  
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ประเทศไทย 

 
 
                                             
 

                             (แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมผูถือหุนประจําป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


