ที สก 013/2562
25 เมษายน 2562
เรื อง
เรี ยน

ขอแจ้ งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2562 (แก้ ไข)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติทีประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2562
ซึงประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 25 เมษายน 2562 ณ ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน< 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค เลขที
952 ถนนพระรามที 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร โดยมีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทมาเข้ าร่วมประชุมทังด้
< วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะจํานวน 134 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 632,890,495 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
<
992,010,177 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 63.7988 ของจํานวนหุ้นทังหมด
<
และในระหว่างการประชุมได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิมเติมจนทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นมา
เข้ าร่ วมประชุม ทัง< ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะรวม 173 ราย นับ เป็ น จํ านวนหุ้นได้ 634,753,149 หุ้น คิ ดเป็ น ร้ อยละ
63.9866 ของจํานวนหุ้นทังหมด
<
ซึงทีประชุมได้ มีมติในวาระต่างๆ ดังนี <
วาระที 1

พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ของบริษัท ประจําปี 2561

ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2561
ซึงทีประชุมมีมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี <
เห็นด้ วย
จํานวน
632,709,175 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9984
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
10,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0016
งดออกเสียง
จํานวน
294,600 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 2

พิจ ารณารั บ รองผลการดําเนิน งานของคณะกรรมการบริ ษัท ในรอบปี ทีผ่ านมาและรายงานประจําปี
2561

ทีประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมาและรายงานประจําปี 2561
ซึงทีประชุมมีมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี <
เห็นด้ วย
จํานวน
634,301,481 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จํานวน
284,600 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
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วาระที 3

พิจ ารณาอนุ ม ัต ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ของบริ ษัท ประจําปี สิน3 สุด วัน ที
31 ธัน วาคม 2561

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทประจําปี สิ <นสุดวันที 31
ธันวาคม 2561
ซึงที ประชุม มีม ติ อ นุมัติ ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉัน ท์ ของจํ านวนเสีย งทัง< หมดของผู้ถือ หุ้นซึงมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี <
เห็นด้ วย
จํานวน 634,301,481 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จํานวน
284,600 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 4

พิจ ารณาเลือ กตัง3 กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิดงั นี <
(1) กําหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 คน
(2) เลือกตังให้
< นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ ซึงเป็ นกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามกําหนด
วาระในครัง< นี <กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทใหม่อีกวาระหนึง
(3) เลือกตัง< ให้ นายอัฏ ฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ น กรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามกํ าหนดวาระในครัง< นีก< ลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัทใหม่อีก
วาระหนึง
ซึงทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี <
1. กําหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 คน
เห็นด้ วย
จํานวน
634,302,087 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จํานวน
284,600 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
เห็นด้ วย
จํานวน
634,302,093 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
284,600 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
3. นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
เห็นด้ วย
จํานวน
634,302,093 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
งดออกเสียง
จํานวน
284,600 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
2

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

ดังนัน< ณ วันที 25 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี <
1) นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ
2) นายวรสิทธิK
โภคาชัยพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
3) นางสาวดุษฎี
ตันเจริ ญ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
4) นางสุธิดา
สุริโยดร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
5) นางสาวรัชนี
มหัตเดชกุล
กรรมการและกรรมการบริ หาร
6) นายอัฏฐ์ ทองใหญ่
อัศวานันท์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7) นายชัยยพล
ทิมสุธีพนั ธ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8) นางมาลัย
รัชตสวรรค์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9) นายธีรพันธุ์
จิตตาลาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วาระที 5

พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารจ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนกรรมการและเงิน บําเหน็จ กรรมการ
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561

ดังนี <
(1) ค่ า ตอบแทนกรรมการประจํ า ปี 2562 สํ า หรั บ คณ ะกรรมการบริ ษั ท คณ ะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เฉพาะกรรมการที
เข้ าร่วมประชุม โดยเป็ นการจ่ายค่าเบี <ยประชุมในอัตราค่าเบี <ยประชุม ดังนี <
1.1 ประธาน
25,000 บาทต่อครัง<
1.2 กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครัง<
(2) เงิน บําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 ในอัตรา 235,000.- บาทต่อคน โดยคํานวณตามระยะเวลาในการ
ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการในระหว่า งปี 2561 ของกรรมการแต่ ล ะท่ า น รวมทัง< สิ น< 11 ท่ า น รวมเป็ นเงิ น
บําเหน็จจํานวน 2,422,800.- บาท
ซึงทีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นซึงมา
ประชุม ดังนี <
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที 6

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

634,294,393
7,700
284,600
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9539
0.0012
0.0449
0.0000

พิจ ารณาแต่ งตัง3 ผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2562

ทีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง< ให้ นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตทะเบียนเลขที 4795
และ/หรื อนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 และ/หรื อนางสาวชนารัตน์ จันทร์ หวา
ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตทะเบีย นเลขที 9052 จากบริ ษั ท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท
ประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 1,550,000.- บาท

3

ซึงที ประชุม มี ม ติอ นุมัติด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของจํ านวนเสีย งทัง< หมดของผู้ถื อหุ้น ซึงมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี <
เห็นด้ วย
จํานวน 634,294,393 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9988
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
7,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0012
งดออกเสียง
จํานวน
284,600 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 7

พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารจ่ ายเงิน ปั น ผล

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดย
จ่ า ยจากกํ า ไรสะสม (ซึ งเสี ย ภาษี ในอั ต ราร้ อยละ 30) ในอั ต ราหุ้ นละ 0.111112 บาท คิ ด เป็ นเงิ น รวมประมาณ
110,224,235.09 บาท ตามรายละเอียดดังนี <:(1) จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวนประมาณ 99,201,018 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ปั นผล มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
< <น 99,201,018 บาท ในกรณีทีมีเศษหุ้น บริ ษัท
จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
(2) จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011112 บาท รวมเป็ นประมาณ 11.02 ล้ านบาท
ทังนี
< < บริ ษัทจะดําเนินการหักภาษี ณ ทีจ่ายสําหรับเงินได้ จากการได้ รับหุ้นปั นผลและเงินสดปั นผลในอัตราที
กฎหมายกําหนด โดยภาษี หกั ณ ทีจ่ายจะถูกหักจากเงินปั นผลทีจ่ายเป็ นเงินสดและนําส่งแก่กรมสรรพากรต่อไป
โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลภายในวันที 24 พฤษภาคม 2562
ซึงที ประชุม มี ม ติ อนุมัติ ด้ว ยคะแนนเสียงข้ างมากของจํ า นวนเสีย งทัง< หมดของผู้ถื อหุ้น ซึงมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี <
เห็นด้ วย
จํานวน 634,425,293 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9552
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
284,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0448
งดออกเสียง
จํานวน
0 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 8

พิจ ารณาอนุม ัต ิก ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิท ธิท ีจะซือ3 หุ้น สามัญเพิมทุน ให้ แ ก่ ก รรมการ
ผู้บ ริห ารและพนัก งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยครัง3 ที 1 (MK-WA)

ทีประชุม มีม ติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ทีจะซื อ< หุ้น สามัญ เพิ มทุนให้ แก่ กรรมการ
ผู้บริ หารและพนัก งานของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยครัง< ที 1 (MK-WA) จํ านวนไม่เกิ น 26,000,000 หน่วย เพือจัดสรรให้ แ ก่
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยตามโครงการเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ ทีจะซือ< หุ้นสามัญ
เพิมทุนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (MK-WA)
ซึงทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม
และมี สิทธิ ออกเสีย งลงคะแนน และไม่มี ผ้ ูถือหุ้นออกเสียงคัดค้ านซึงถื อหุ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจํ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี <
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที 9

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

605,226,193
29,482,800
1,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

95.3548
4.6451
0.0001
0.0000

พิ จ าร ณ าอ นุ มั ต ิ ก าร เพิ ม ทุ น จ ด ท ะเบี ย น ข อ งบ ริ ษั ท เพื อ ร อ งรั บ ก าร จ่ าย หุ้ น ปั น ผ ล แ ล ะ
การออกและเสนอขายใบสําคั ญ แสดงสิท ธิ ท ี จะซื อ3 หุ้ น สามั ญ เพิ มทุ น ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ก รรมการ
ผู้บ ริห ารและพนัก งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยครัง3 ที 1 (MK-WA)

ที ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ มทุ น จดทะเบี ย นอี ก จํ า นวน 125,201,018 บาท จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น
992,010,177 บาท เป็ น 1,117,211,195 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํ านวน 125,201,018 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ ทีจะซื <อหุ้นสามัญ เพิมทุนของ
บริ ษัทให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครัง< ที 1 (MK-WA)
ซึงทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี <
เห็นด้ วย
จํานวน 634,708,993 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9998
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จํานวน
1,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0002
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที 10 พิ จ าร ณ าอ นุ มั ต ิ ก าร แ ก้ ไข เพิ ม เติ ม ห นั งสื อ บ ริ ค ณ ห์ ส น ธิ ข้ อ 4 เพื อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก าร
เพิมทุน จดทะเบียนของบริษัท
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี <แทน ทังนี
< < ให้ บุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสัง
ของนายทะเบียน
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,117,211,195 บาท (หนึ งพัน หนึ งร้ อยสิ บ เจ็ ด ล้ า นสองแสนหนึ ง
หมืนหนึงพันหนึงร้ อยเก้ าสิบห้ าบาท)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

1,117,211,195 หุ้น
1.00

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

บาท (หนึงบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ

1,117,211,195 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-
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หุ้น

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

ซึงทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี <
เห็นด้ วย
จํานวน 634,464,493 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9552
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จํานวน
284,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0448
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที 11 พิจ ารณาจัด สรรหุ้น สามัญเพิมทุน เพือรองรับ การจ่ ายหุ้น ปั น ผล และการจัด สรรใบสําคัญแสดงสิท ธิ
ทีจะซือ3 หุ้น สามัญเพิมทุน ของบริษัท ให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย
ครัง3 ที 1 (MK-WA)
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 125,201,018 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท
เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครัง< ที 1 (MK-WA) โดยมีรายละเอียดดังนี <
(1) จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุนจํ านวน 99,201,018 หุ้น เพื อรองรั บ การจ่ ายเงิ น ปั น ผลเป็ นหุ้น สามัญ ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จํานวน 99,201,018 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ
1.00 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
< <น 99,201,018 บาท
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 26,000,000 หุ้น เพือรองรับโครงการการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยครัง< ที 1
ซึงที ประชุม มี ม ติ อนุมัติ ด้ว ยคะแนนเสียงข้ างมากของจํ า นวนเสีย งทัง< หมดของผู้ถื อหุ้น ซึงมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี <
เห็นด้ วย
จํานวน
634,430,737 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9552
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
284,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0448
งดออกเสียง
จํานวน
33,756 เสียง
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
วาระที 12 พิ จ ารณาอ นุ ม ั ต ิ ก ารข ยายวงเงิน การ อ อ กแ ละเสน อ ข ายหุ้ น กู้ เ ป็ น วงเงิน ร วมแ ละมู ล ค่ า คงค้ า ง
ไม่ เ กิน 6,000 ล้ านบาท จากวงเงิน เดิม ไม่ เ กิน 3,000 ล้ านบาท
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้ างไม่เกิน 6,000
ล้ านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดเบื <องต้ นของหุ้นกู้ทีประสงค์จะออกและเสนอขายตามที
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอทุกประการ
ซึงทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี <
เห็นด้ วย
จํานวน 634,434,793 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9498
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จํานวน
318,356 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0502
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
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จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)

( นายวรสิทธิK โภคาชัยพัฒน์ )
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
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