ที สก.009/2562
วันที 12 มีนาคม 2562
เรื อง

การจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2562 การจ่ายเงินปั นผล การออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
การเพิมทุน และการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิงทีส่งมาด้ วย 1. รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง2 ที 1 (MK-WA)
2. แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4)
3. รายละเอียดเบื 2องต้ นของหุ้นกู้ทีประสงค์จะออกและเสนอขาย
บริ ษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทครัง2 ที 5/2562 ซึง
ประชุมเมือวันที 12 มีนาคม 2562 ในเรื องทีสําคัญดังต่อไปนี 2
1. มีมติให้ กําหนดชือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษัทใหม่เป็ นดังนี 2
“ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นางสุธิดา สุริโยดร นายวรสิทธิI โภคาชัยพัฒน์ นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล และ
นางสาวดุษฎี ตันเจริ ญ กรรมการสองในห้ าคนนี 2ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท เว้ นแต่ในกรณีการ
ขออนุญาต ติดตังมิ
2 เตอร์ นํ 2าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้า นํ 2าประปา โทรศัพท์
การขอโอน รับโอนและรับคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้า นํ 2าประปา โทรศัพท์ หรื อการขออนุญาตปลูกสร้ างอาคารหรื อการขอ
เลขหมายประจําบ้ านและการขอเชือมทาง การเชือมท่อระบายนํ 2าให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ หรื อ นางสุธิดา สุริโยดร หรื อ
นายวรสิทธิI โภคาชัยพัฒน์ หรื อ นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล หรื อ นางสาวดุษฎี ตันเจริ ญ คนหนึงคนใดลงลายมือชือและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท ”
2. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทในรอบปี
ทีผ่านมาและรายงานประจําปี 2561
3. อนุมัติให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทประจําปี 2561 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท โดยจ่ายจากกําไรสะสม (ซึงเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30) ในอัตราหุ้นละ
0.11111 บาท คิดเป็ นเงินรวมประมาณ 110,222,250.77 บาท ตามรายละเอียดดังนี 2:ก. จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 ดังนี 2
(1) จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวนประมาณ 99,201,018 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ
1 หุ้นปั นผล มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
2 2น 99,201,018 บาท ในกรณีทีมีเศษ
หุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

1

(2) จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01111 บาท รวมเป็ นประมาณ 11.02 ล้ านบาท
ทังนี
2 2 บริ ษัทจะดําเนินการหักภาษี ณ ทีจ่ายสําหรับเงินได้ จากการได้ รับหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผลใน
อัตราทีกฎหมายกําหนด โดยหักจากเงินปั นผลทีจ่ายเป็ นเงินสด และนําส่งแก่กรมสรรพากรต่อไป
ข. กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริ ษัท
จะจ่ายเงินปั นผลภายในวันที 24 พฤษภาคม 2562
ทัง2 นี 2 การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ยัง มี ค วามไม่ แ น่ น อน เนื องจากต้ องรอการอนุ มัติ จ ากที ประชุ ม
ผู้ถือหุ้น และการกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลข้ างต้ นเป็ นการกําหนดสิทธิในการรับปั นผลภายหลังจาก
วัน ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ไม่น้ อ ยกว่า 5 วัน ทํ าการ ซึงเป็ น ไปตามหนังสือ เวีย นของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที บจ.(ว)
25/2550 ลงวันที 6 มิถุนายน 2550 เรื องแนวทางการปิ ดสมุดทะเบียนเพือสิทธิ ซื 2อหุ้นเพิมทุนและสิทธิ ปันผลของบริ ษัท
จดทะเบียน การกําหนดรายชือดังกล่าวจึงไม่ใช่วนั เดียวกันกับวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2562 เพือป้องกันผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุนอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงมติหรื อการ
ไม่อนุมตั ิของทีประชุมผู้ถือหุ้น
4. รับทราบกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในครัง2 นี 2มี 4 ท่าน คือ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 2) นายอัฏฐ์
ทองใหญ่ อัศวานันท์ 3) นายศักดิIศรี พฤฒิธรรมกูล และ 4) นายฟิ ลิปวีระ บุนนาค ซึงได้ ลาออกไปในระหว่างวาระตังแต่
2
วันที 1 พฤศจิกายน 2560 และทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ ให้ สงวนตําแหน่งกรรมการดังกล่าวไว้
ทังนี
2 2 นายศักดิIศรี พฤฒิธรรมกูล ได้ แจ้ งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ทีประชุม
จึงมีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาดังนี 2
(1) กําหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 คน
(2) เลือกตัง2 ให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการซึงเป็ นกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
กําหนดวาระในครัง2 นี 2กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทใหม่อีกวาระหนึง
(3) เลือกตังให้
2 นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระในครัง2 นี 2กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัทใหม่อีกวาระหนึง
5. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 ดังต่อไปนี 2
(1) ค่ า ตอบแทนกรรมการประจํ า ปี 2562 โดยเป็ น ค่ า เบี ย2 ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เฉพาะกรรมการทีเข้ าร่ วม
ประชุม โดยมีอตั ราค่าเบี 2ยประชุมดังนี 2
- ประธาน
25,000 บาทต่อครัง2
- กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครัง2
(2) เงิ น บํ า เหน็ จ กรรมการประจํ า ปี 2561 ในอัต รา 235,000 บาทต่ อ คน โดยคํ า นวณตามระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2561 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทังสิ
2 2น 11 ท่าน รวมเป็ นเงินบําเหน็จจํานวน
2,422,800 บาท
6. อนุ มั ติ ใ ห้ นํ า เสนอต่ อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื อพิ จารณ าแต่ ง ตั ง2 ให้ นางสาววิ ภ าวรรณ ปั ทวั น วิ เ วก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4795 และ/หรื อนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
2

เลขที 7789 และ/หรื อนางสาวชนารั ตน์ จันทร์ ห วา ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตทะเบี ยนเลขที 9052 จากบริ ษั ท เคพี เอ็ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
จํานวนไม่เกิน 1,550,000 บาท
7. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อ
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ภายใต้ โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
ให้ แก่กรรมการ ผู้บ ริ หารและพนักงานของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อย ครัง2 ที 1 (MK-WA) เพือตอบแทนการปฏิบัติงานของ
กรรมการและพนักงานทีทุ่มเททํางานและผลักดันธุรกิจของบริ ษัทให้ ก้าวหน้ ามาโดยตลอด โดยเนื 2อหา รายละเอียด และ
เงือนไขในการใช้ สทิ ธิซื 2อหุ้นสามัญของบริ ษัท มีสาระสําคัญเบื 2องต้ นสรุปได้ ดังนี 2
ใบสําคัญแสดงสิท ธิ:

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯทีออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยครัง2 ที 1(MK-WA)

ประเภทและชนิด :

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญของบริ ษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)
ชนิดระบุผ้ ถู ือหุ้นและไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
หรื อการโอนให้ แก่ทายาทหรื อผู้แทนโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อกรณี อืนใดที
คณะกรรมการเห็นสมควร

จํานวนทีเสนอขาย:

ไม่เกิน 26,000,000 หน่วย

มูล ค่ าทีตราไว้ ต่ อ หน่ วย:

0 บาท ต่อหน่วย

ราคาเสนอขายต่ อ หน่ วย:

หน่วยละ 0 บาท

วิธ ีก ารจัด สรรใบสําคัญแสดง
สิท ธิ:

จัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย โดยจะ
พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากตําแหน่ง หน้ าที ความรับผิดชอบทีมีต่อ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา ความรู้ความสามารถ
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน ผลงานทีสร้ างให้ บริ ษัท และบริ ษัทย่อย
รวมถึงผลประโยชน์ทีจะนํามาสู่บริ ษัท ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้
มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห ารเป็ นผู้ จั ด สรรตามความเหมาะสม
ทังจํ
2 านวน อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีเป็ นการจัดสรรให้ แก่พนักงานรายใดรายหนึง
เกินร้ อยละ 5.00 ของโครงการนี 2 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทนําเสนอต่อทีประชุม
ผู้ถื อ หุ้ นเพื อพิ จ ารณาอนุ มัติ ภ ายใต้ หลัก เกณฑ์ และเงื อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ต่อไป โดยมีรายละเอี ยดการจัด สรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนในครัง2 นี 2 มีดงั นี 2
ก. จํานวนไม่เกินร้ อยละ 41.92 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญ
เพิ มทุน ที เสนอขายทัง2 หมดจัด สรรให้ แ ก่ กรรมการและผู้บ ริ ห ารของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย
ข. จํานวนไม่เกินร้ อยละ 58.08 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญ
เพิมทุนทีเสนอขายทังหมดจั
2
ดสรรให้ แก่พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ค รั ง2 ที 1(MK-WA) จํ า นวน 1 หน่ ว ย มี สิ ท ธิ ซื อ2 หุ้น สามัญ
เพิมทุนได้ จํานวน 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ)

อัต ราการใช้ ส ทิ ธิ:

3

ราคาการใช้ ส ิท ธิ:
(ต่ อ หน่ วย)

4.00 บาท1/ (สีบาทถ้ วน) ทังนี
2 2 ราคาการใช้ สทิ ธิอาจเปลียนแปลงภายหลังในกรณี
การปรับสิทธิ
หมายเหตุ:1/การกําหนดราคาใช้ สิทธิดงั กล่าว มิได้ เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ราคาตํา
ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงือนไขตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยราคาปิ ด
ถัวเฉลียถ่วงนํ 2าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมือวันที 12
มีนาคม 2562 เท่ากับหุ้นละ 3.77 บาท

อายุข องใบสําคัญแสดงสิท ธิ:

ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ทีได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํ า น วน หุ้ น สามั ญ ที อ อ กเพื อ ไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นประมาณร้ อยละ
ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม 2.62 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
2
ษัท โดยบริ ษัทฯ จะ
ใบสําคัญแสดงสิท ธิ:
เสนอขายหุ้น รองรั บนี ใ2 ห้ แก่ ผ้ ูถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ ค รัง2 ที 1(MK-WA)ให้ แล้ ว
เสร็ จตามอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง2 ที 1
การปรับ สิท ธิข องใบสําคัญ
บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิในการซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุน (Exercise
แสดงสิท ธิ:
Price)และอั ต ราการใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ2 หุ้ นสามั ญ เพิ มทุ น (Exercise Ratio)
ของใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ตามวิธีการคํานวณที จะกํ าหนดต่อไป ในกรณี ทีเกิ ด
เหตุการณ์ทีกําหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทจ. 34/2551
เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้น
ทีออกใหม่และหุ้น ที ออกใหม่เพื อรองรั บ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ (“ประกาศ ทจ.
34/2551”) และ/หรื อ ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ที เกี ยวข้ องว่ า ต้ องมี ก ารปรั บ สิ ท ธิ โดยในส่ ว นของรายละเอี ย ด
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจพิจารณากําหนด
เงือนไขและรายละเอียดอืนๆทีเกียวข้ องกับการปรับหรื อเปลียนแปลงอัตราการใช้
สิท ธิ แ ละราคาการใช้ สิทธิ ภ ายใต้ ข้ อกฎหมายประกาศและข้ อบังคับ ต่างๆ ที
เกียวข้ องกําหนดไว้ ได้ ตามทีเห็นสมควร ทังนี
2 2 เพือรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง2 ที 1 ให้ ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
ระยะเวลาการใช้ ส ิท ธิ:
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามจํานวนทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะสามารถใช้ สิทธิ ได้ ในแต่ละปี ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ตามทีระบุใน
วรรคถัดไปได้ ทุกวันที 25 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
ในช่วงระยะเวลาการใช้ สิทธิ ในกรณี ทีวันกําหนดการใช้ สิทธิ ตรงกับวันหยุดทํา
การของบริ ษัทให้ เลือนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นวันทําการถัดจากวัน
กําหนดการใช้ สิทธิครัง2 ดังกล่าวและหากวันใช้ สิทธิครัง2 สุดท้ ายตรงกับวันหยุดทํา
การของบริ ษัท ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิครัง2 สุดท้ ายได้ ในวันทํา
การสุดท้ ายก่อนหน้ าวันหยุดนัน2
ปี ที 1

ผู้ ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ
แสดงสิท ธิ ค รั ง2 แรกได้ เมื อครบระยะเวลา 1 ปี นับ แต่วัน ที ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ปี ที 2

ระยะเวลาแจ้ งความจํานงใน
การใช้ ส ิท ธิ:

ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิ สามารถใช้ สิท ธิ ซือ2 หุ้น สามัญ ได้ ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงหมดที
ั2
แต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
ทังนี
2 2 หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทียังใช้ สทิ ธิไม่ครบตาม
จํ านวนที สามารถใช้ สิ ท ธิ ได้ ในปี ที 2 อยู่เท่ า ใด ให้ ส ามารถ
นําไปใช้ สิท ธิ ได้ ในปี ถัด ๆ ไปจนสิ 2นสุดระยะเวลาการใช้ สิท ธิ
ตามโครงการ
ปี ที 3
ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิ สามารถใช้ สิท ธิ ซือ2 หุ้น สามัญ ได้ ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงหมดที
ั2
แต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
ทังนี
2 2 หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทียังใช้ สทิ ธิไม่ครบตาม
จํ านวนที สามารถใช้ สิ ท ธิ ได้ ในปี ที 3 อยู่เท่ า ใด ให้ ส ามารถ
นําไปใช้ สิท ธิ ได้ ในปี ถัด ๆ ไปจนสิ 2นสุดระยะเวลาการใช้ สิท ธิ
ตามโครงการ
ปี ที 4
ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิ สามารถใช้ สิท ธิ ซือ2 หุ้น สามัญ ได้ ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงหมดที
ั2
แต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
ทังนี
2 2 หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทียังใช้ สทิ ธิไม่ครบตาม
จํ านวนที สามารถใช้ สิ ท ธิ ได้ ในปี ที 4 อยู่เท่ า ใด ให้ ส ามารถ
นําไปใช้ สิท ธิ ได้ ในปี ถัด ๆ ไปจนสิ 2นสุดระยะเวลาการใช้ สิท ธิ
ตามโครงการ
ปี ที 5
ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิ สามารถใช้ สิท ธิ ซือ2 หุ้น สามัญ ได้ ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงหมดที
ั2
แต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
ทังนี
2 2 หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทียังใช้ สทิ ธิไม่ครบตาม
จํานวนทีสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในปี ก่อนหน้ าอยูเ่ ท่าใด ให้ สามารถ
นําไปใช้ สทิ ธิก่อนสิ 2นสุดระยะเวลาการใช้ สทิ ธิตามโครงการ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื 2อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทต่อบริ ษัท โดยแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื 2อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา
9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง2
ในกรณี ที วัน กํ า หนดการใช้ สิท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ทํ า การของบริ ษั ท ให้ เลือนวัน
กํ า หนดการใช้ สิท ธิ ดังกล่าวเป็ น วัน ทํ าการถัด จากวัน กํ าหนดการใช้ สิท ธิ ค รั ง2
ดังกล่าว
โดยบริ ษั ท จะแจ้ งข่ า วเตื อ น หากมี ก ารแก้ ไข เปลียนแปลงเพิ มเติ ม เกี ยวกับ
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิครัง2 สุดท้ าย อัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาการใช้ สทิ ธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
รายละเอี ย ดบัญ ชี ธ นาคารเพื อใช้ สิ ท ธิ ซื อ2 หุ้ นสามัญ และสถานที ติ ด ต่ อ ใน
การใช้ สทิ ธิ
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ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิท ธิ:

บริ ษั ท จะไม่ นํ า ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ค รั ง2 ที 1 ที ออกและเสนอขายในครั ง2 นี ไ2 ป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. อนุมัติ ให้ นํ า เสนอต่ อ ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื อพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุ น
จดทะเบียนเดิมจํานวน 992,010,177 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,117,211,195 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จํ า นวน 125,201,018 หุ้ น มู ล ค่ า ที ตราไว้ หุ้ นละ 1.00 บาท และอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ นสามั ญ ที ออกใหม่ จํ า นวน
125,201,018 หุ้น ดังนี 2
(1) จัดสรรหุ้นสามัญจํานวน 99,201,018 หุ้น เพือรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ของบริ ษัท
(2) จัดสรรหุ้นสามัญจํานวน 26,000,000 หุ้น เพือรองรับโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริษัทย่อย ครัง2 ที 1 (MK-WA)
9. อนุมัติ ให้ นํ าเสนอต่อ ที ประชุม ผู้ถื อหุ้น เพื อพิ จารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไขเพิ มเติม หนังสือ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4.
เรื องทุนจดทะเบียน เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดการเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น
ดังนี 2
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น

1,117,211,195 บาท (หนึ งพัน หนึ งร้ อยสิ บ เจ็ ด ล้ า นสองแสนหนึ ง
หมืนหนึงพันหนึงร้ อยเก้ าสิบห้ าบาท)
1,117,211,195 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

(หนึ งพัน หนึ งร้ อยสิ บ เจ็ ด ล้ า นสองแสนหนึ ง
หมืนหนึงพันหนึงร้ อยเก้ าสิบห้ าหุ้น)

1.00 บาท (หนึงบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

1,117,211,195 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(หนึ งพัน หนึ งร้ อยสิ บ เจ็ ด ล้ า นสองแสนหนึ ง
หมืนหนึงพันหนึงร้ อยเก้ าสิบห้ าหุ้น)
(-)

ทังนี
2 2รายละเอียดของการเพิมทุนปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 2
10. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ น
วงเงิ น รวมและมูล ค่ า คงค้ างไม่ เกิ น 6,000 ล้ า นบาท จากวงเงิ น เดิ ม ไม่ เกิ น 3,000 ล้ า นบาท รายละเอี ย ดตามสิ งที
ส่งมาด้ วย 3
11. อนุ มั ติ ใ ห้ กํ า หนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ประจํ า ปี 2562 ในวั น ที 25 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน2 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค เลขที 952 ถนนพระรามที 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร และกําหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2562
ดังนี 2
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วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2561
วาระที 2 พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมาและรายงาน
ประจําปี 2561
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทประจําปี สิ 2นสุดวันที
31 ธันวาคม 2561
วาระที 4 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
2
ออกตามวาระ
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จกรรมการ
วาระที 6 พิจารณาแต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครัง2 ที 1 (MK-WA)
วาระที 9 พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครัง2 ที 1 (MK-WA)
วาระที 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที 11 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ ทีจะซื 2อหุ้นสามัญ เพิมทุนของบริ ษัทให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยครัง2 ที 1 (MK-WA)
วาระที 12 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงิ นการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้ าง
ไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท
วาระที 13 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
2 2 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2562
เป็ นการล่วงหน้ าตัง2 แต่วัน ที 9 ตุลาคม 2561 ถึงวัน ที 31 ธัน วาคม 2561 โดยมี ห ลักเกณฑ์ และวิธีก ารตามที บริ ษั ทได้
เผยแพร่ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที http://www.mk.co.th เมื อครบกํ า หนดระยะเวลาปรากฎว่า ไม่ มี ผ้ ูถื อ หุ้น รายใด
ได้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 จึงไม่มีวาระเพิมเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น
12. อนุมตั ิให้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2562 ในวันที 28
มีนาคม 2562 (Record Date)
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จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)

( นายวรสิทธิI โภคาชัยพัฒน์ )
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
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สิงทีส่งมาด้ วย 1
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิท ธิท จะซื
ี อ. หุ้น สามัญเพิมทุน
ของบริษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ทีออกและเสนอขาย
ให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยครัง. ที 1 (MK-WA)
1.

วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความจํ า เป็ น ใน การเสน อ ข ายใบสํ า คั ญ แ สดงสิ ท ธิ ต่ อ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร แ ละ
พนัก งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย
โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ ของบริ ษัท มันคงเคหะการ จํ ากัด (มหาชน) ให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในครัง2 นี 2 มีวตั ถุประสงค์เพือตอบแทนความทุม่ เทในการทํางาน
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพือสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรมีความมุง่ มันตังใจในการทํ
2
างานและผลักดัน
บริ ษัทให้ ก้าวหน้ า และเพือส่งเสริ มให้ บคุ ลากรทีมีความรู้ ความสามารถร่ วมกันปฏิบตั ิงาน ซึงจะส่งผลให้ บริ ษัท
มีผลประกอบการทีดีและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป
โดยบริ ษัทจะเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
จํานวน 26,000,000 หน่วย (โดยจํานวนหุ้นสามัญทีออกเพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
ไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 2.62 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
2
ษัท)
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัท
ย่ อ ยในครั ง2 นี จ2 ะต้ องได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ฉบับ ที ทจ. 32/2551 เรื องการเสนอขาย
หลักทรัพย์ทีออกใหม่ตอ่ กรรมการหรื อพนักงาน และ ทจ. 34/2551 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที จะซื อ2 หุ้น ที ออกใหม่ แ ละหุ้น ที ออกใหม่ เพื อรองรั บ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ รวมทัง2
กฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง2 นี 2

2.

รายละเอียดเกียวกับ ใบสําคัญแสดงสิท ธิ
ใบสําคัญแสดงสิท ธิ

: ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที จะซื อ2 หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท ฯที ออกให้ แก่ ก รรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยครัง2 ที 1(MK-WA)

ประเภทและชนิด

: ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที จะซื อ2 หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท มันคงเคหะการ จํ า กั ด
(มหาชน) ชนิดระบุผ้ ถู ือหุ้นและไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ เว้ นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก หรื อการโอนให้ แก่ทายาทหรื อผู้แทนโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อ
กรณีอืนใดทีคณะกรรมการเห็นสมควร

จํานวนทีเสนอขาย

: ไม่เกิน 26,000,000 หน่วย

มูล ค่ าทีตราไว้ ต่ อ หน่ วย

: 0 บาท

ราคาเสนอขายต่ อ หน่ วย : หน่วยละ 0 บาท
วิธ ีก ารจัด สรรใบสําคัญ
แสดงสิท ธิ

: จัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย โดย
จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากตําแหน่ง หน้ าที ความรับผิดชอบที
มี ต่ อ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ประสบการณ์ ก ารทํ า งานที ผ่ า นมา ความรู้
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อัต ราการใช้ ส ทิ ธิ
ราคาการใช้ ส ิท ธิ
(ต่ อ หน่ วย)

ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิ ภ าพในการทํ างาน ผลงานที สร้ างให้
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ทีจะนํามาสูบ่ ริ ษัท ในอนาคต โดย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นผู้จดั สรร
ตามความเหมาะสมทังจํ
2 านวน อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีเป็ นการจัดสรรให้ แก่
พนักงานรายใดรายหนึงเกิ นร้ อยละ 5.00 ของโครงการนี 2 ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิภายใต้ หลักเกณฑ์ และ
เงือนไขตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนต่อไป โดยมีรายละเอียด
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนในครัง2 นี 2มี ดังนี 2
ก. จํ า นวนไม่ เกิ น ร้ อยละ 41.92 ของใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที จะซื อ2 หุ้ น
สามัญเพิมทุนทีเสนอขายทังหมดจั
2
ดสรรให้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
ข. จํ า นวนไม่ เกิ น ร้ อยละ 58.08 ของใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที จะซื อ2 หุ้ น
สามัญ เพิมทุนทีเสนอขายทัง2 หมดจัดสรรให้ แก่พนักงานของบริ ษั ท
และบริ ษัทย่อย
: ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ครัง2 ที 1(MK-WA) จํ านวน 1 หน่วย มีสิทธิ ซือ2 หุ้นสามัญ
เพิมทุนได้ จํานวน 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ)
4.00 บาท1/ (สีบาทถ้ วน) ทังนี
2 2 ราคาการใช้ สิทธิอาจเปลียนแปลงภายหลังใน
กรณีการปรับสิทธิ
หมายเหตุ: 1/การกําหนดราคาใช้ สิทธิดงั กล่าว มิได้ เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ราคา
ตํ าภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละเงื อนไขตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น
โดยราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนํ 2าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เมือวันที 12 มีนาคม 2562 เท่ากับหุ้นละ 3.77 บาท

อายุข องใบสําคัญแสดง : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ทีได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิท ธิ
จํานวนหุ้ น สามัญ ทีออก : ไม่ เกิ น 26,000,000 หุ้น มูล ค่ า ที ตราไว้ ห้ ุน ละ 1.00 บาท คิ ด เป็ น ประมาณ
เพื อ รอ งรั บ การใช้ สิ ท ธิ
ร้ อยละ 2.62 ของจํ า นวนหุ้น ที ออกและจํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง2 หมดของบริ ษั ท
ตามใบสําคัญแสดงสิท ธิ
โดยบริ ษั ท จะเสนอขายหุ้น รองรั บ นี ใ2 ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ ค รั ง2 ที 1
(MK-WA)ให้ แล้ วเสร็ จตามอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง2 ที 1
การปรับ สิท ธิข อง
: บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ2 หุ้ นสามั ญ เพิ มทุ น
ใบสําคัญแสดงสิท ธิ
(Exercise Price)และอัตราการใช้ สิทธิในการซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุน (Exercise
Ratio) ของใบสําคัญแสดงสิทธิตามวิธีการคํานวณทีจะกําหนดต่อไป ในกรณีที
เกิ ด เหตุการณ์ ทีกํ าหนดไว้ ต ามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ทจ.
34/2551 เรื อง การขออนุญ าตและการอนุญ าตให้ เสนอขายใบสําคัญ แสดง
สิทธิ ทีจะซือ2 หุ้นทีออกใหม่และหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญ แสดงสิทธิ
(“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรื อ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที เกี ยวข้ อ งว่ า ต้ องมี ก ารปรั บ สิ ท ธิ โดยในส่ ว นของ
รายละเอีย ด มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ หารของบริ ษั ท เป็ น ผู้มี อํ านาจ
พิ จ ารณากํ า หนดเงื อนไขและรายละเอีย ดอื นๆที เกี ยวข้ อ งกับ การปรั บ หรื อ
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ระยะเวลาการใช้ ส ิท ธิ

เปลียนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาการใช้ สทิ ธิภายใต้ ข้อกฎหมายประกาศ
และข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ องกําหนดไว้ ได้ ตามทีเห็นสมควร ทังนี
2 2 เพือรักษา
ผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ ครัง2 ที 1 ให้ ไม่ให้ ด้อยไป
กว่าเดิม
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิได้ ตามจํานวนทีผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ จะสามารถใช้ สิทธิ ได้ ในแต่ละปี ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ตามที
ระบุในวรรคถัดไปได้ ทุกวันที 25 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม ในช่วงระยะเวลาการใช้ สิทธิ ในกรณี ทีวันกําหนดการใช้ สิทธิ ตรงกับ
วันหยุดทําการของบริ ษัทให้ เลือนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการ
ถัดจากวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง2 ดังกล่าว และหากวันใช้ สิทธิครัง2 สุดท้ ายตรง
กับวันหยุดทําการของบริ ษัท ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิ ครัง2
สุดท้ ายได้ ในวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันหยุดนัน2
ปี ที 1

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ค รั ง2 แรกได้ เมื อครบระยะเวลา 1 ปี นั บ แต่ วัน ที ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

ปี ที 2

ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิ สามารถใช้ สิท ธิ ซือ2 หุ้น สามัญ ได้ ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงหมดที
ั2
แต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
ทังนี
2 2 หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทียังใช้ สทิ ธิไม่ครบตาม
จํ านวนที สามารถใช้ สิ ท ธิ ได้ ในปี ที 2 อยู่เท่ า ใด ให้ ส ามารถ
นําไปใช้ สิท ธิ ได้ ในปี ถัด ๆ ไปจนสิ 2นสุดระยะเวลาการใช้ สิท ธิ
ตามโครงการ
ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิ สามารถใช้ สิท ธิ ซือ2 หุ้น สามัญ ได้ ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงหมดที
ั2
แต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
ทังนี
2 2 หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทียังใช้ สทิ ธิไม่ครบตาม
จํ านวนที สามารถใช้ สิ ท ธิ ได้ ในปี ที 3 อยู่เท่ า ใด ให้ ส ามารถ
นําไปใช้ สิท ธิ ได้ ในปี ถัด ๆ ไปจนสิ 2นสุดระยะเวลาการใช้ สิท ธิ
ตามโครงการ
ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิ สามารถใช้ สิท ธิ ซือ2 หุ้น สามัญ ได้ ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงหมดที
ั2
แต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
ทังนี
2 2 หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทียังใช้ สทิ ธิไม่ครบตาม
จํ านวนที สามารถใช้ สิ ท ธิ ได้ ในปี ที 4 อยู่เท่ า ใด ให้ ส ามารถ
นําไปใช้ สิท ธิ ได้ ในปี ถัด ๆ ไปจนสิ 2นสุดระยะเวลาการใช้ สิท ธิ
ตามโครงการ

ปี ที 3

ปี ที 4

11

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซื 2อหุ้นสามัญได้ ใน
จํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั2
แต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
ทังนี
2 2 หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทียังใช้ สทิ ธิไม่ครบตาม
จํานวนทีสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในปี ก่อนหน้ าอยูเ่ ท่าใด ให้ สามารถ
นําไปใช้ สทิ ธิก่อนสิ 2นสุดระยะเวลาการใช้ สทิ ธิตามโครงการ
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ซื 2อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทต่อบริ ษัท โดยแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื 2อหุ้นสามัญในระหว่าง
เวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่
ละครัง2 ในกรณีทีวันกําหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัทให้ เลือน
วันกําหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการถัดจากวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง2
ดังกล่าว
ปี ที 5

ระยะเวลาแจ้ งความ
จํานงในการใช้ ส ทิ ธิ

โดยบริ ษัท จะแจ้ งข่าวเตือน หากมีการแก้ ไข เปลียนแปลง เพิมเติมเกี ยวกับ
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิท ธิ ค รั ง2 สุด ท้ า ย อัต ราการใช้ สิ ท ธิ ราคาการใช้ สิท ธิ ระยะเวลาการ
ใช้ สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพือใช้ สิทธิซื 2อหุ้นสามัญ และสถานทีติดต่อ
ในการใช้ สทิ ธิ
ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิท ธิ
3.

: บริ ษั ทจะไม่นําใบสําคัญ แสดงสิทธิ ครั ง2 ที 1 ทีออกและเสนอขายในครัง2 นี ไ2 ป
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชือกรรมการของบริษัท ทีได้ ร ับ การจัด สรรใบสําคัญแสดงสิท ธิท ีออกในครั ง. นี . และจํานวนทีแต่ ล ะ
รายได้ ร ับ การจัด สรร มีด ังต่ อ ไปนี .
รายชือ
1.
2.
3.
4.

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
นาง มาลัย รัชตสวรรค์
นาย ธีรพันธุ์ จิตตาลาน
นาย ชัยยพล ทิมสุธีพนั ธ์

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จํานวนหน่ วยของ
ใบสําคัญแสดงสิท ธิ
400,000
400,000
400,000
400,000

คิด เป็ นร้ อ ยละทีได้ รั บ ของ
โครงการ MK-WA
ร้ อยละ 1.54
ร้ อยละ 1.54
ร้ อยละ 1.54
ร้ อยละ 1.54

4.

รายละเอีย ดของพนั ก งานในระดับ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษัท (รวมถึง พนั ก งานซึงดํารงตําแหน่ งกรรมการ)
ทีได้ ร ับ การจัด สรรใบสําคัญแสดงสิท ธิท ีออกในครัง. นี . และจํานวนทีแต่ ล ะรายได้ ร ับ การจัด สรร

4.1.

รายชือพนัก งานในระดับ ผู้บ ริห ารซึงดํารงตําแหน่ งกรรมการ

1.
2.
3.
4.

รายชือ

ตําแหน่ ง

นายวรสิทธิI โภคาชัยพัฒน์
น.ส. ดุษฎี ตันเจริ ญ
นาง สุธิดา สุริโยดร
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
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จํานวนหน่ วยของ
ใบสําคัญแสดงสิท ธิ
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000

คิด เป็ นร้ อ ยละทีได้ รั บ ของ
โครงการ MK-WA
ร้ อยละ 5.00
ร้ อยละ 5.00
ร้ อยละ 5.00
ร้ อยละ 5.00

4.2.

รายชือพนัก งานในระดับ ผู้บ ริห ารระดับ สูง
รายชือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

นายศักดินา แม้ นเลิศ
น.ส.พรพรรณ ญาณทศศิลป์
นายวิชญ ศิริรัตน์
น.ส.นภาพร กมลศักดาวิกลุ
นายสุเทพ กิตติวชั ราพงษ์
นางนิรมล อัศวกุลกําเนิด
น.ส. บุศรา โรจน์โสทร

ตําแหน่ ง
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

จํานวนหน่ วยของ
ใบสําคัญแสดงสิท ธิ
1,300,000
1,300,000
800,000
200,000
200,000
150,000
150,000

คิด เป็ นร้ อ ยละทีได้ รั บ ของ
โครงการ MK-WA
ร้ อยละ 5.00
ร้ อยละ 5.00
ร้ อยละ 3.08
ร้ อยละ 0.77
ร้ อยละ 0.77
ร้ อยละ 0.58
ร้ อยละ 0.58

รายชือกรรมการ และ/หรือ ผู้บ ริห าร พนัก งาน ทีจะได้ ร ับ การจัด สรรใบสําคัญแสดงสิท ธิเ กิน กว่ า
ร้ อ ยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิท ธิท งั . หมดทีออกในครัง. นีแ. ละจํานวนทีแต่ ล ะรายได้ ร ับ การ
จัด สรร
-ไม่มี-

6.

ผลกระทบทีมีต่ อ ผู้ถ อื หุ้น จากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิท ธิใ นครัง. นี .
ในกรณี ทีกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ สิทธิ ซื 2อหุ้นสามัญทังจํ
2 านวน 26,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทภายหลังจากการใช้ สทิ ธิซื 2อหุ้นสามัญดังต่อไปนี 2

6.1.

ผลกระทบของการลดลงของสัด ส่ วนการถือ หุ้น (Control Dilution)
สัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะลดลงในสัดส่วนร้ อยละ 2.55
Control Dilution =

โดยที

จํานวนหุ้นทีเสนอขายเท่ากับ 26,000,000 หุ้น
จํานวนหุ้นทีชําระแล้ วเท่ากับ 992,010,177 หุ้น
Control Dilution =

6.2.

จํานวนหุ้นทีเสนอขาย
จํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นทีเสนอขาย

26,000,000
992,010,177 + 26,000,000

= 2.55 %
ผลกระทบของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี 2
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด × จํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว) + (ราคาใช้ สทิ ธิ × จํานวนหุ้นทีเสนอขาย)
จํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นทีเสนอขาย
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= (3.77 × 992,010,177) + (4.00 × 26,000,000)
992,010,177 + 26,000,000
= 3.78 บาทต่อหุ้น
Price Dilution = 3.77 – 3.78
3.77
= - 0.16%
6.3.

ผลกระทบของการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (EPS Dilution)
สัดส่วนการแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 2.55
EPS Dilution = EPSo – EPSn
EPSo
EPSo = กําไรต่อหุ้นย้ อนหลัง 12 เดือนก่อนการเสนอขาย
= กําไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน
จํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว
EPSn = กําไรต่อหุ้นย้ อนหลัง 12 เดือนหลังการเสนอขาย

=

กําไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน
จํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นทีเสนอขาย

EPS Dilution =

จํานวนหุ้นทีเสนอขาย
จํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นทีเสนอขาย

=

26,000,000
992,010,177 + 26,000,000

= 2.55 %
7.

หลัก เกณฑ์ แ ละเงือนไขอืนๆ ในการใช้ ส ิท ธิซ ือ. หุ้น สามัญ
เงือนไขและวิธ ีก ารใช้ ส ิท ธิ
-

พนักงานทีได้ รับสิทธิ ในการซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครัง2 นี 2 จะต้ องเป็ นพนักงานที
ทํางานแบบเต็มเวลา (Full Time Employees) ให้ กับบริ ษัท และบริ ษัทย่อยในระยะเวลาการใช้ สิทธิ โดย
พนักงานแต่ละคนสามารถเลือกใช้ สิทธิซื 2อหุ้นสามัญตามสิทธิแต่ละครัง2 ทังจํ
2 านวนหรื อทยอยใช้ สิทธิซื 2อหุ้น
สามัญ บางส่วนก็ ได้ แต่หากพนัก งานใช้ สิท ธิ ซือ2 หุ้น สามัญ ไม่ครบถ้ วนตามสิท ธิ ที ได้ รับ การจัดสรรตาม
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ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ภายในวัน สิ 2นสุดอายุโครงการ ให้ ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิทธิ การใช้ สิท ธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธินนและไม่
ั2
มีสทิ ธิเรี ยกร้ องใดๆ จากบริ ษัท
-

ในกรณีทีพนักงานทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนพ้ นสภาพจากการ
เป็ นพนักงาน เนืองจากการเกษี ยณอายุตามระเบียบของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อครบวาระในการ
ดํารงตําแหน่งของผู้บริ หารระดับสูง หรื อเนืองมาจากการโอนย้ ายตามคําสังของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย
แล้ วแต่กรณี ให้ พนักงานรายดังกล่าวยังคงมีสทิ ธิทีจะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิม
ทุนทีได้ รับการจัดสรรทังหมดนั
2
นได้
2 จนครบอายุของโครงการ

-

ในกรณีทีพนักงานทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนพ้ นสภาพจากการ
เป็ นพนักงาน เนืองมาจากการถึงแก่กรรม เป็ นบุคคลสาบสูญตามคําสังศาล ทุพพลภาพ ไร้ ความสามารถ
และ/หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ ให้ ผ้ จู ดั การมรดก ผู้อนุบาลหรื อผู้รับประโยชน์ของพนักงานรายดังกล่าว
แล้ วแต่กรณี สามารถใช้ สทิ ธิซื 2อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทพุ พลภาพ
หรื อผู้ไร้ ความสามารถดังกล่าว โดยยังคงมีสทิ ธิทีจะใช้ สทิ ธิซื 2อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับการ
จัดสรรทังหมดนั
2
นได้
2 จนครบอายุของโครงการ

-

ในกรณีทีพนักงานทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนพ้ นสภาพจากการ
เป็ นพนักงาน เนืองมาจากการลาออกหรื อเกษี ยณอายุก่อนกําหนด ให้ พนักงานรายดังกล่าวสามารถใช้ สทิ ธิ
ซื 2อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เฉพาะในส่วนทีครบกําหนดให้ ใช้ สิทธิได้ แล้ วเท่านัน2 โดยจะต้ องใช้
สิทธิให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือน นับจากวันทีพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน แต่ทงนี
ั 2 2ต้ องไม่เกินวันกําหนด
ใช้ สทิ ธิครัง2 สุดท้ าย

-

ในกรณีทีพนักงานทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนพ้ นสภาพจากการ
เป็ นพนักงาน เนืองจากถูกบริ ษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้ างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริ หาร/พนักงาน ให้ พนักงาน
รายดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิซื 2อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เฉพาะในส่วนทีครบกําหนดให้ ใช้ สิทธิ
ได้ แล้ วเท่านัน2 โดยจะต้ องใช้ สิทธิให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือน นับจากวันทีพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
แต่ทงนี
ั 2 2ต้ องไม่เกินวันกําหนดใช้ สทิ ธิครัง2 สุดท้ าย

-

ในกรณีทีพนักงานทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนพ้ นสภาพจากการ
เป็ นพนักงาน เนืองจากถูกบริ ษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้ างด้ วยเหตุทีเกิดจากความผิดของพนักงาน ซึงกําหนด
ไว้ ในข้ อ บังคับ การทํางานให้ บ ริ ษั ท สามารถเลิกจ้ างได้ โดยไม่ต้อ งจ่ ายค่าชดเชย ให้ ถือ ว่าพนักงานราย
ดังกล่าวไม่มีสิทธิทีจะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทียังไม่มีการใช้ สิทธิทงหมดทั
ั2
นที ณ วันทีเลิกสัญญา
ทัง2 นี 2 ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ส่วนทีไม่ได้ มี การใช้ สิทธิ ดังกล่าว ให้ ส่งมอบคื น ให้ แก่บ ริ ษั ทเพื อจัด สรรให้ แ ก่
กรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร/พนักงานรายอืนทีมีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ทีกําหนดต่อไป

-

ในกรณีทีพนักงานสิ 2นสุดสภาพจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย
ด้ วยเหตุอืนนอกเหนือจากทีระบุไปข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้พิจารณาการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามความเหมาะสม

-

สําหรับเงินค่าภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาทีผู้ใช้ สิทธิซื 2อหุ้นต้ องรับภาระจากการใช้ สิทธิซื 2อหุ้น ผู้ใช้ สิทธิซื 2อหุ้น
ต้ องชําระเงินค่าภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ายพร้ อมกับการชําระเงินตามจํานวนการใช้ สทิ ธิ
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ในกรณีทีเงินประมาณการค่าภาษี ทีผู้ใช้ สิทธิซื 2อหุ้นชําระให้ แก่บริ ษัท มีจํานวนไม่เพียงพอต่อจํานวนภาษี ที
บริ ษัทต้ องหักภาษี ณ ทีจ่ายทีบริ ษัทคํานวณได้ ผู้ใช้ สิทธิจะต้ องนําเงินค่าภาษี เพิมเติมมาชําระให้ ครบถ้ วน
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทบอกกล่าวให้ ชําระเพิมเติม ในกรณีทีเงินค่าภาษี หกั ณ ทีจ่ายทีบริ ษัท
คํานวณได้ ตํากว่าเงินประมาณการค่าภาษี บริ ษัทจะส่งเงินประมาณการค่าภาษี ส่วนเกินให้ แก่ผ้ ูใช้ สิทธิ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทแจ้ งให้ ทราบโดยไม่มีดอกเบี 2ย
8.

ความช่ วยเหลือ จากบริษัท ในการจัด หาแหล่ งเงิน ทุน แก่ ก รรมการ และผู้บ ริห าร/พนัก งาน
-ไม่มี-

9.

สิท ธิข องหุ้น สามัญทีออกตามการใช้ ส ิท ธิข องใบสําคัญแสดงสิท ธิ
สิทธิของหุ้นสามัญทีออกตามการใช้ สทิ ธิของผู้ทรงใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกในครัง2 นี 2จะมีสทิ ธิและสภาพเหมือน
หุ้นสามัญเดิมของบริ ษัททีออกไปก่อนหน้ านี 2แล้ ว และมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลเมือมีการจ่ายปั นผลของบริ ษัท

10.

สิท ธิข องผู้ถ ือ หุ้ น ในการคัด ค้ านการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ใ ห้ แ ก่ ต่ อ กรรมการและ
พนัก งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย
ตามข้ อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 32/2551 เรื อง การเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่
ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
2
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึงถือหุ้นรวมกันเกิน
กว่าร้ อยละสิบของจํานวนเสียงทังหมดของผู
2
้ ถือหุ้นทีมาประชุมออกเสียงคัดค้ านการออกและเสนอขายหุ้นตาม
โครงการดังกล่าว
ตามข้ อ 12(3) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 32/2551 เรื อง การเสนอขายหลักทรัพย์ทีออก
ใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน เฉพาะรายใดเกินกว่าร้ อยละห้ าของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและเสนอขายต่อ
กรรมการและพนักงานเฉพาะรายในโครงการครัง2 นีจ2 ะต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
2
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและต้ องไม่
มีผ้ ูถือหุ้นซึงถื อหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าของจํ านวนเสียงทัง2 หมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
คัดค้ านมติดงั กล่าว

11.

เงือนไขเพิมเติม สําหรั บ กรณีท ีบริ ษัท ประสงค์ จ ะนําใบสําคัญ แสดงสิท ธิท ีเคยเสนอขายแล้ ว มาจัด สรร
ใหม่
บริ ษั ท จะนํ าเสนอต่อที ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ าปี 2562 เพื อพิ จารณามี ม ติอ นุมัติ ให้ บ ริ ษั ทสามารถนํ า
ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ซึงกรรมการ ผู้บ ริ หาร และ/หรื อพนักงานได้ ส่งมอบให้ แก่บริ ษัท หรื อบุคคลตามทีบริ ษั ท
กําหนดอันเนืองมาจากการลาออกหรื อพ้ นจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท หรื อพนักงานของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย ด้ วยเหตุตา่ ง ๆ ตามทีบริ ษัทได้ กําหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการนี 2 มาจัดสรรให้ แก่กรรมการ หรื อพนักงาน
รายอืนต่อไปได้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 2
(1)

ในกรณีเป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ บู ริ หาร/พนักงาน และไม่มีผ้ ูบริ หาร/พนักงานรายใดจะได้ รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมแล้ วเป็ นจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั2
เสนอขายในครัง2 นี 2ภายหลังการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ดําเนินการได้ ตามมติของทีประชุมผู้ถือ
หุ้นดังกล่าว โดยให้ นําหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตาม ข้ อ 7. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
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(2)

12.

ในกรณีเป็ นการจัดสรรให้ แก่กรรมการไม่ว่าจํานวนเท่าใด หรื อจัดสรรให้ แก่ผ้ บู ริ หาร/พนักงานรายใด
อันเป็ นผลให้ ผ้ บู ริ หาร/พนักงานรายนันจะได้
2
รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิรวมแล้ วเป็ นจํานวนเกินกว่า
ร้ อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั2
เสนอขายในครัง2 นี 2 ก่อนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที
เคยเสนอขายแล้ วมาจัดสรรใหม่ บริ ษัทต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเพือขอมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิ มาจัดสรรให้ แก่กรรมการ หรื อผู้บริ หาร/พนักงานรายทีจะได้ รับการจัดสรร โดยการเรี ยก
ประชุม หนังสือนัดประชุม และมติทีประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 32/2551 เรื อง การเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ต่อกรรมการ
หรื อพนักงาน รวมทังประกาศ
2
หรื อ ข้ อกําหนดอืนทีแก้ ไขเพิมเติม หรื อใช้ แทนประกาศฉบับดังกล่าว
ด้ วย

เงือนไขอืนๆ
ให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลทีคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย ดําเนินการขออนุญ าตต่อหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้ อง และให้ มีอํานาจดําเนินการใดๆตามทีจําเป็ นและเกียวเนืองทุกประการ รวมทังให้
2 มีอํานาจ
พิจารณากําหนด และ/หรื อแก้ ไขเพิมเติมหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดต่างๆทีเกี ยวข้ อง ตลอดจนให้ มี
อํานาจพิจารณาข้ อกําหนด เงือนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆเกียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ข้ างต้ น รวมถึงเหตุทีทําให้ บริ ษัทต้ องออกหุ้นใหม่เพือรองรับการเปลียนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื ออัตราการ
ใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้ าทีระหว่างผู้ทรงใบสําคัญแสดงสิทธิกบั บริ ษัทในส่วนอืนๆ
ได้ ตามทีเห็นสมควร ทังนี
2 2 ภายใต้ ข้อกฎหมาย ประกาศ และข้ อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกําหนดไว้

13.

รายชือกรรมการอิส ระทีผู้ถ อื หุ้น อาจมอบฉัน ทะให้ เ ข้ าร่ วมประชุม และเป็ นผู้ใ ช้ ส ิท ธิผ้ ูถ อื หุ้น ได้
รายชือ
1. นาง มาลัย รัชตสวรรค์
2. นาย ธีรพันธุ์ จิตตาลาน
3. นาย ชัยยพล ทิมสุธีพนั ธ์

จํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิท ธิ
400,000
400,000
400,000
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(F53-4)

สิงทีส่งมาด้ วย 2
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)
วัน ที 12 มีน าคม 2562

ข้ าพเจ้ าบริ ษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง2 ที 5/2562 เมือวันที 12 มีนาคม
2562 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังต่อไปนี 2
1. การลดทุน / การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 992,010,177 บาท เป็ น 1,117,211,195 บาท โดยออก
หุ้นสามัญจํ านวน 125,201,018 หุ้น มูลค่ าที ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท รวม 1,117,211,195 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ มทุนใน
ลักษณะดังนี 2
รวม
การเพิมทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น มูลค่ าทีตราไว้
(บาท)
(บาทต่ อหุ้น)
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

125,201,018
-

1.00
-

125,201,018
-

2. การจัดสรรหุ้น เพิมทุน
ที ประชุ ม คณะกรรมการได้ มี ม ติ ให้ จั ด สรรหุ้ นสามั ญ จํ านวน 125,201,018 หุ้ น มู ล ค่ าที ตราไว้ หุ้ นละ 1 บาท รวม
125,201,018 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 2
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แ ก่

จํานวนหุ้น

ผู้ถือหุ้นเดิม

ไม่เกิน
99,201,018 หุ้น

กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนั ก งานของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท
ย่อย

ไม่เกิน
26,000,000 หุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
10 : 1

ราคาขาย
(บาทต่ อ หุ้น )
-

-

ราคาใช้ สิทธิ =
4.00 บาท /2

วัน เวลา จองซือ. และ
ชําระเงินค่ าหุ้น
บริ ษั ทจ่ า ยหุ้ นปั นผล
ให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ นเดิ มใน
อั ตรา 10 หุ้ นเดิ ม ต่ อ 1
หุ้นใหม่
กํ าหนดภายหลั ง เมื อ
ได้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ที
ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที
25 เมษายน 2562

หมายเหตุ
เพื อรองรั บการจ่ ายหุ้ น
ปั นผล/1

เพื อรองรั บการใช้ สิ ทธิ
ตามการออกและเสนอ
ขายใบสํ าคั ญ แสดง
สิ ทธิ ที จะซื อ2 หุ้นสามัญ
เพิ มทุ น ของบริ ษั ทที
ออกและเสนอขายให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยครัง2 ที 1 ตาม
โครงการ (MK-WA)/2

หมายเหตุ: /1 บริ ษัทกํ าหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ รับหุ้นปั นผลในวันที 8 พฤษภาคม 2562 และกําหนดวันจ่ายปั นผลในวันที 24 พฤษภาคม 2562
ทังนี
2 2การให้ สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้ องรอการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
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/

2 รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัททีออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและ
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครัง2 ที 1 ตามโครงการ (MK-WA) ตามสิงทีส่งมาด้ วย 1

2.2 การดําเนินการของบริ ษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น
ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายเป็ นเงิ นสดแทนการจ่ายหุ้นปั นผล
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น
2.3 จํานวนหุ้นคงเหลือทียังไม่ได้ จดั สรร
-ไม่มี3. กําหนดวัน ประชุมสามัญผู้ถ อื หุ้น /วิสามัญผู้ถ อื หุ้น เพือขออนุม ัต ิการเพิมทุน และจัดสรรหุ้น เพิมทุน
กํ าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2562 ในวันที 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน2 21
โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ ค เลขที 952 ถนนพระรามที 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย
กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2562 ในวันที 28 มีนาคม 2562
(Record Date)
4. การขออนุญาตเพิมทุน /จัดสรรหุ้น เพิมทุน ต่ อ หน่ วยงานราชการทีเกียวข้ อ ง และเงือนไข การขออนุญาต
4.1 การขออนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
4.2 การยื นขอจดทะเบี ยนเพิ มทุนจดทะเบี ยนและทุนชํ าระแล้ วต่อกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ และ
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิทีเกียวข้ อง
4.3 การขออนุญาตตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยในการนํ าหุ้นสามัญเพิ มทุนที ออกใหม่เข้ าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ข องการเพิมทุน และการใช้ เงิน ทุน ในส่ วนทีเพิม
5.1 เพือจัดสรรหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เพือเป็ นการตอบแทนการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยการจ่ายหุ้นปั นผลแทน
การจ่ายเงินสด
5.2 เพือรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื 2อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัททีออกใหม่และเสนอขาย
ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครัง2 ที 1 (MK-WA)
6. ประโยชน์ ท ีบริษัท จะพึงได้ ร ับจากการเพิมทุน /จัดสรรหุ้น เพิมทุน
6.1 เพือเพิมสภาพคล่องในหุ้นของบริ ษัท
6.2 เพือรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
6.3 เพือเป็ นผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้นแทนการจ่ายเงินสดเป็ นหุ้นปั นผล
7. ประโยชน์ ท ีผู้ถ อื หุ้น จะพึงได้ ร ับจากการเพิมทุน /จัดสรรหุ้น เพิมทุน
7.1 บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 30 ขึ 2นไป ของกําไรสุทธิในแต่ละปี
7.2 ผู้ถือหุ้นจะได้ รับจัดสรรหุ้นเพิมมากขึ 2นในรู ปแบบของหุ้นปั นผล ซึงจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลที
บริ ษัทจะประกาศในอนาคต
8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรั บ ผู้ถ ือ หุ้ น เพือใช้ ป ระกอบการตัด สิน ใจในการอนุ ม ัต ิก ารเพิมทุน /จัด สรรหุ้ น
เพิมทุน
- ไม่มี –
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนิน การในกรณีท ีคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เพิมทุน /จัดสรรหุ้น เพิมทุน
ลําดับ
1.

ขัน. ตอนการดําเนิน การ
ประชุมคณะกรรมการครัง2 ที 5/2562

วัน เดือ น ปี
12 มีนาคม 2562

2.

วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2562 (Record Date)

28 มีนาคม 2562

3.

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

25 เมษายน 2562

4.

จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

5.

วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลและหุ้นปั นผล
(Record Date)

6.

กําหนดจ่ายเงินปั นผลและหุ้นปั นผล

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมตั ิ
8 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2562

บริ ษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี 2ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลงลายมือชือ
( นายวรสิทธิI โภคาชัยพัฒน์

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
)

ลงลายมือชือ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
(

นางสุธิดา สุริโยดร
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)

สิงทีส่งมาด้ วย 3
รายละเอียดเบือ. งต้ น ของหุ้น กู้ท ีประสงค์ จ ะออกและเสนอขาย
วัตถุประสงค์

 เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและการลงทุนในโครงการสําคัญของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
 เพือซื 2อทีดินในการพัฒนาโครงการ

ชนิด

สกุลเงิน
มูลค่ารวม
ของหุ้นกู้

อายุ
วิธีการเสนอขาย

การไถ่ถอน
ก่อนกําหนด
อัตราดอกเบี 2ย

การมอบอํานาจ

 เพือชําระคืนหนี 2
หุ้นกู้ชนิ ดระบุชื อผู้ถื อหรื อไม่ ระบุชื อผู้ถื อ ประเภทด้ อยสิทธิ หรื อไม่ ด้ อยสิทธิ มี หรื อไม่มี หลักประกัน
มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนก็ได้ ทังนี
2 2 ขึ 2นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้น
กู้ในแต่ละคราว
เงินบาท
วงเงินรวมและมูลค่าคงค้ างไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท ณ ขณะใดขณะหนึงโดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพียงชุดเดียวหรื อหลายชุดในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ ทังนี
2 2 ในกรณีทีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกําหนด และ/หรื อหุ้นกู้ครบกําหนด บริ ษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิมเติมได้ โดยมูลค่าเสนอ
ขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้ างเดิมทียังไม่ได้ รับการไถ่ถอนต้ องไม่เกินวงเงินรวม 6,000
ล้ านบาท
ไม่เกิน 5 ปี นบั ตังแต่
2 วนั ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อในลักษณะหมุนเวียนให้ แก่
ประชาชนทัวไปและ/หรื อให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ
และ/หรื อในต่างประเทศ และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ องทีมีผลใช้ บงั คับในขณะทีออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนั 2
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนด และบริ ษัทมีหรื อไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้
คืนก่อนกําหนด ทังนี
2 2 ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ขึ 2นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้ อตกลงและเงือนไขของหุ้นกู้ทีออก
ในคราวนันๆ
2 ทังนี
2 2 ให้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศ
หรื อกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้ องทีมีผลใช้ บงั คับในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในส่วนทียังไม่ได้ กําหนดตามความจําเป็ นและเห็นสมควรทีจะต้ องกํ าหนดตามระเบียบ
ประกาศ ข้ อบังคับ และกฏหมายอืนทีเกียวข้ อง เช่น ชือหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จํานวนหุ้นกู้ทีจะ
ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การคํ 2าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิและหน้ าทีอืนใดตามประเภทหุ้นกู้ทีจะออกในแต่ละ
คราว อัตราดอกเบี 2ย วิธีการชําระเงินต้ นและดอกเบี 2ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตัง2 ทีปรึ กษาหรื อบุคคลอืนใดที
เกียวข้ องกับการออกหุ้นกู้ การจัดอันดับความน่าเชือถือ รวมถึงการนําหุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ น
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หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื 2อขายหลักทรัพย์
หรื อตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์ ก รใด ๆ ตลอดจนให้ มี อํ านาจดํ าเนิ นการขออนุญ าต ดําเนิ น การ
เปิ ดเผยข้ อมูล และการดําเนินการอืนใดกับหน่วยงานทีเกียวข้ อง และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ
ทังปวงตามที
2
จําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
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