
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2553 

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง 

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชมุรวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน 96 ราย แบงเปน ผูถือหุนเขา 
รวมประชุมดวยตนเองจํานวน 62 ราย ผูถอืหุนที่มอบฉนัทะจํานวน 34 ราย นับเปนจํานวนหุนรวมกนัไดทั้งสิ้น 
เทากับ 341,512,437 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 39.40 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจํานวน
ทั้งสิ้น 866,684,157 หุน ถือวาจํานวนราย จํานวนหุนครบเปนองคประชมุตามขอบังคับของบริษัท มีกรรมการ และ
ผูบริหารเขารวมประชุมมีรายนามดังตอไปนี ้ 
 1. นายชวน   ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายสนั่น   ศรีรุงโรจน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
 3. นางอัญชนั  ต้ังมติธรรม       กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 4. นายอนันต  อหันทริก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายศักดิ์ศรี  พฤฒิธรรมกูล กรรมการ และผูชํานาญการฯ  
 6. นายณัฐพสธร  นนทจิตต กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหาร 
       เลขานุการฯ 
 7. นายชูเกยีรติ  ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 8. นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนา 
       ธุรกิจ-นิติกรรม กรรมการสรรหา 
 9. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญช-ีการเงิน 
       กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 10. ดร.ปง    คุณะวัฒนสถิตย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการสรรหา 
 11.  นางนิจมาลย  นาคไพโรจน กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัทฯ ผูที่ไมไดเขารวมประชุม ดังนี ้
 1. นายเกษม   ฑูรกฤษณา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน เขารวมประชุมจํานวน 11 คน ไมเขารวมประชุมจํานวน 1 คน 
เนื่องจากติดภารกิจในตางประเทศ 
 ผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม และบริษัทฯ ไดแจงชื่อเปนผูทําหนาที่เปนคนกลาง เปนผูทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการนับคะแนน ไดแก นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร  ผูสอบบญัชีรับอนญุาต จากสํานักงานสอบบัญชี 
ธรรมนิติ จํากัด  
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 เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ จึงไดเรียนชีแ้จงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของ 
ผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระดังนี้ 
  - ผูถือหุนรายหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากับ จํานวนหุนที่ตนถอื หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสียงเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง ในแตละวาระเทากับจํานวนหุนที่ตนถอื หรือรับมอบ
ฉันทะมา โดยใชใบลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรบั ณ ตอนลงทะเบียน 
  - การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนทีล่งคะแนนเสียง ไมเหน็ดวย หรือ  
งดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น โดยการยกมือใหเจาหนาที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนาํคะแนนเสียงไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสยีงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียง 
ที่ลงคะแนนเสยีงเห็นดวยในวาระนั้นๆ ทัง้นี้หากคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ  
ใหถือวาที่ประชุมใหความเหน็ชอบ หรืออนมุัติในวาระนั้นๆ  
 ทั้งนี้กอนลงมตใินแตละวาระ บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดซักถาม หรือแสดงความเห็น 
ในประเด็นที่เกีย่วของกับวาระนั้นๆ โดยขอใหผูถอืหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็นกรุณาแจงชื่อ-นามสกุล 
ใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 
 ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาเพื่อขอเชญิผูถอืหุนเสนอระเบยีบ 
วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ลวงหนาแลวนั้น แตไมมีผูถอืหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
ดังกลาว 
 การประชมุครั้งนี้มีนายชวน  ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชมุ และนายณัฐพสธร  นนทจิตต 
กรรมการเปนเลขานุการที่ประชุม  
 เมื่อครบองคประชุมตามกฎหมายแลว ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวเปดการประชุมโดยเริม่พิจารณาวาระการ
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ :- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2552 เมือ่วันพุธที่ 29 เมษายน 2552 
 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึง่ประชุมเมื่อ 
วันพุธที่ 29 เมษายน 2552 ใหกับผูถอืหุนทกุทานพรอมกบัหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวในเว็บไซดแลว 
ดังนั้นจึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552  

ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 

 
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 341,512,437 100 
2. ไมเหน็ดวย -  
3. งดออกเสียง -  
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2552 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือรายงานประจําป 2552 ใหผูถอืหุนทุกทาน 
ทราบลวงหนาแลว และไดรายงานสรุปขอมลูที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติม 
 
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดงันี ้
ผูถือหุน : โดยเฉลี่ยแลวในแตละโครงการตั้งแตเปดถึงปดโครงการใชระยะเวลาดําเนินการนานเทาใด 
ประธานที่ประชุมฯ : เนื่องจากธุรกิจอสังหาฯ มีขัน้ตอนการดําเนินงานหลายขัน้ตอน เชน ขั้นตอนในการติดตอกับ
   สวนราชการในเรื่องการขออนญุาตตางๆ, งานดานสาธารณูปโภค, งานดานการกอสราง   
   และงานสวนอืน่ๆ เมือ่ดําเนินการรวมกันแลวใชระยะเวลาประมาณ 2-4 ป ขึ้นอยูกับขนาด 
   ของโครงการ 
ผูถือหุน : เรื่องการที่บริษัทฯ ซือ้ที่ดินตอจากกรรมการทานหนึ่ง จึงขอทราบรายละเอียดของการลงทุน 
   ในครั้งนี ้ 
กรรมการบรษิัทฯ : การซื้อที่ดินเปนการทํารายการเกี่ยวโยงกัน คือซื้อที่ดินจากนายชวน ต้ังมติธรรม  
   ประธานกรรมการบริหาร ที่ดินแปลงดังกลาวตั้งอยูที่ซอยประชาชื่น 30 เพื่อพัฒนาเปน 

   โครงการคอนโดมิเนียมราคาถูก 
  : การทํารายการเกี่ยวโยงกัน ซึง่จะมีการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แตกรรมการผูที่ 
   เกี่ยวของกับการทํารายการจะไมไดออกเสียงลงมติ และมีการแจงมติดังกลาวตอตลาด 
   หลักทรัพยฯ ซึง่เปนไปตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ทั้งในเรือ่งของราคาประเมิน 
   โดยเปรียบเทียบจากรายงานของบริษัทผูประเมินอิสระ 2 ราย และเกณฑการกําหนดมูลคา 
   ของรายการ และการพิจารณาของคณะกรรมการกระทําอยางระเอียดรอบคอบ โดยคํานึง 
   ถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก 

ผูถือหุน : จากการที่ไดศึกษาขอมูลของบริษัทฯ ไมไดมีการดําเนินงานดานคอนโดมเินียมมานานแลว  
   บริษัทฯ มีความแนใจมากนอยเพียงใดในการซื้อที่ดนิแปลงนี้วาเหมาะสมกับการทําคอนโด  
   และเพื่อความโปรงใสเห็นวามีการประเมินโดยบริษัทผูประเมินอิสระ จงึอยากทราบวาบริษัทฯ  
   ไดมีการประเมินที่ดินบริเวณรอบขางหรอืไม  
กรรมการบรษิัทฯ : - ที่ดินแปลงดังกลาวมีรายงานการประเมินราคาของบริษัทผูประเมินอิสระ 2 ราย ซึง่จะมี 
   ราคาประเมินเปรียบเทียบ และเปนมาตรฐานการทํางานในลักษณะนี้อยูแลว โดยจะประเมิน 
   ที่ดินบริเวณใกลเคียงที่มีลักษณะใกลเคียงกันวามีราคาเทาใด และจะนํามาเปรียบเทียบขอดี  
   ขอดอยกับที่ดินแปลงที่ประเมิน 
   - บริษัทฯ ไมไดซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อพัฒนาเปนโครงการคอนโดมิเนียมเพียงโครงการเดียว 
   ในขณะนี้ไดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งแปลงซึง่มีขนาดพื้นที่ใหญกวาแปลงนี้มาก ซึ่งที่ดนิที่ซื้อ 
   เพิ่มมีเนื้อที่กวา 4,000 ตาราวา เมื่อเปรียบเทียบราคาตอหนวยแลวใกลเคยีงกัน โดยทั้ง 2  
   แปลงจะพัฒนาเปนโครงการคอนโดมิเนียมราคาถูกเชนกัน 
ประธานที่ประชุมฯ : ในขณะนี้บริษัทฯ มีโครงการบานแนวราบอยูมากกวา 10 โครงการ ประกอบกับที่ดินในซอย 
   ประชาชื่น 30 มีทําเลดีอยูใกลกับทางขึ้นลงทางดวน มีทางเขา-ออกหลายทางที่ดินแปลงนี้จึง 
   เหมาะสมที่จะพัฒนาเปนโครงการคอนโดมิเนียม และบริษัทฯ ก็มีประสบการณในการทํา 
   คอนโดมิเนียมมาแลวจึงไมเปนปญหาทั้งงานในดานการกอสรางหรอืการขาย 
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ผูถือหุน : โครงการของบริษัทฯ บางโครงการคอนขางจะขายลาชา เชน โครงการชวนชื่นบางนา จึง 
   อยากทราบวาโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ มีการวางแผนงานไวอยางไร 
ประธานที่ประชุมฯ : - บริษัทที่ทําโครงการหลายสิบโครงการ ยอมจะตองมีบางบางโครงการที่จะทํายอดขาย 
   ลาชา สําหรับบริษัทฯ แลว มีโครงการชวนชื่นบางนาเพียงโครงการเดียวที่การขายลาชา  
   แตโครงการอืน่ๆ สวนใหญดําเนินการเสร็จสิน้ภายใน 2-3 ป และในป 2552 ไตรมาสที่ 4 
   บริษัทฯ ไดเปดโครงการใหม 2 โครงการ คอื โครงการชวนชื่นโมดัสจรญั-ปนเกลา ทําเล 
   ถนนสิรินธร และโครงการชวนชื่นโมดัสเซนโทร ทําเลถนนแจงวัฒนะ ซึ่งในปจจุบันนี ้
   สามารถขายไปไดมากกวา 50% แลว  

- สําหรับโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทเปนอาคารสูง 8 ชั้น ตามขอกําหนดทางกฎหมาย 
   ถือวาเปนอาคารขนาดใหญ ซึ่งมีขัน้ตอนในการดําเนินงานหลายขั้นตอน เชน การขออนญุาต 
   สิ่งแวดลอมซึ่งตองใชระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือนเปนตน ดังนัน้การดําเนินงานโครงการ 
   คอนโดมิเนียมจึงตองใชระยะเวลามากกวาบานในแนวราบ  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 341,512,437 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ประจําป 2552 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชรีับอนญุาตแลว 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรีับอนญุาตและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแลว และกรรมการผูที่เกี่ยวของไดมีการรายงานสรุปขอมูลทีส่ําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติม 
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : จากบัญชีงบดุลมีขอสอบถาม ดังนี ้
   1. สินคาคงเหลือที่มีจํานวนคอนขางมาก 
   2. ที่ดินรอการพัฒนาและเพื่อขาย อยากทราบวามีสวนของที่ดินที่อยูในระหวางการ 
      ดําเนินงานเทาใด และสวนที่ถือวาเปนที่ดินคงคางวามีสัดสวนตางกันมากนอยเพียงใด 
      เชน โครงการชวนชืน่บางนา และยังมีโครงการของคูแขงในบริเวณใกลเคียงกัน ซึ่งม ี
      ความเห็นวาหากยังไมมีการพัฒนาตอไปในระยะเวลาอันใกลนี้ก็นาจะพิจารณานําไป 
      ทําอยางอื่น หรือแปลงสภาพเปนเงินแทน โดยมีความเหน็วาในสวนที่ดินรอการพัฒนาและ 
      เพื่อขายควรแยกออกมาเปนที่ดินรอการพฒันาเพื่อขายจริงในระยะเวลาอันใกล กับอีกสวน 
      หนึ่งคือที่ดนิคงเหลือซึ่งอาจจะนําจํานวนปเปนเกณฑ เชน ถือครองไว 3 ป ก็คอนขางจะ 
      อยูในเกณฑสินคาหมุนเวียนไดแลว 
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   3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมูลคาในสวนนี้มีสวนที่เปนของสนามกอลฟ จึงอยากทราบวา 
      มีผลการดําเนินงานเปนอยางไร 
กรรมการบรษิัทฯ : ชี้แจงดังนี ้
   1. ตามบัญชีงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพยจํานวน 5,987 ลานบาท ซึ่งจะลดลงจากป 2551 เล็กนอย  
      สวนที่ลดลงเปนสวนของสินคาคงเหลือ คือในป 2551 มีจาํนวน 3,302 ลานบาท ป 2552  
      มีจํานวน 3,042 ลานบาท เนื่องจากมีการขายสินคาและโอนกรรมสิทธิใ์หแกลูกคาไปแลว 
   2. ที่ดินรอการพัฒนาและเพื่อขายมีจํานวน 1,844 ลานบาท ซึ่งมรีายละเอียดไวในหมายเหตุ 
      ประกอบงบการเงินอยางชดัเจน สําหรับจาํนวนสินคาคงเหลือ คือจํานวนของที่ดนิที่อยู 
      ระหวางดําเนินการ ซึ่งเปนโครงการทั้งหมดโดยรวมที่ดิน สิ่งปลูกสรางและสาธารณูปโภคตางๆ  
      สําหรับโครงการชวนชื่นบางนา เปนโครงการที่บริษัทฯ ซื้อที่ดินไวกอนเกิดวิกฤติป  2540 
      ซึ่งลักษณะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยฯ ในขณะนั้นตางจากปจจุบันนี้ คือ ในเวลานัน้จะมี 
      ผูบรโิภคกลุมหนึ่งนิยมที่อยูอาศัยในแถบชานเมือง และมีการเปดตัวโครงการในลักษณะนี้ 
      คอนขางมาก ในสวนของบริษัทฯ เมื่อเปดตัวก็ไดรับการตอบรับที่ดีมยีอดขายหลายรอยยูนิต 
      แตพอเกิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ความนยิมของผูบริโภคไดเปลี่ยนไปดวยคือจะเขามาอยูใกล 
      ตัวเมืองมากขึ้น ทําใหที่ดินตรงนี้ไมไดรับการตอบรับตามความคาดหวังเหมือนกับตอนเริ่มตน 
      โครงการ  ซึง่บริษัทฯ กไ็ดพยายามหาแนวทางในการแกปญหามาโดยตลอด เชน ในดานการขาย 
      ก็มีการจัดโปรโมชั่นตางๆ , ปรับปรุงรูปแบบโครงการดังจะเห็นไดจากมีการเปดตัวโครงการใหม 
      ใกลเคียงกันโดยใชชื่อโครงการวา สิรินเฮาสบางนา ซึ่งจะมีการปรับขนาดที่ดินและราคาลดลง 
      เปลี่ยนกลุมเปาหมายเปนคนในเขตชุมชน และบริเวณใกลเคียงแทน 
   3. รายการของสนามกอลฟในบัญชีงบดุลจะบันทึกอยูในสวนสินทรพัยไมหมุนเวียน ซึ่ง 
      รายละเอียดอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 สวนรายไดของสนามกอลฟ 
      เทากับ 54 ลานบาท รายละเอียดอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29  
ประธานที่ประชุมฯ : นอกจากรายไดของสนามกอลฟตามที่แสดงในงบการเงินแลว การทําโครงการสนามกอลฟยัง 
   มีสวนชวยทําใหที่ดินของโครงการบริษัทฯ ที่อยูบริเวณรอบสนามมีราคาเพิ่มขึ้นดวย โดยทั่วไป 
   บริษัทที่ทําธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ จะตองมีที่ดินคงคลงั เพราะเปนวัตถุดิบที่สําคัญ และการซื้อที่ดนิ 
   ก็ตองรอจังหวะและโอกาสเพื่อใหไดที่ดินที่มทีําเลที่ดีในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จงึตองม ี
   ที่ดินสํารองไวเพื่อรอการพัฒนา บริษัทพัฒนาอสังหาฯ ทัว่ไปจะมี D/E RATIO อยูที่ 1 เทา  
   แตของบริษัทฯ D/E RATIO อยูที่ 0.3 เทา ดังนั้นที่ดินทีร่อการพัฒนาจํานวน 1,844 ลานบาท 
   ถือวายังนอยอยู เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินที่กําลังพัฒนาซึ่งมีจํานวน 3,042 ลานบาท 
ผูถือหุน : ขอใหกรรมการชี้แจงเรื่องคาใชจายในการขายและบริหาร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย 
     แลวในป 2551 ประมาณ 10% และในป 2552 ประมาณ 9% เนื่องจากไดตรวจสอบกับ 
     บริษัทพัฒนาอสังหาฯ อื่นๆ แลวจะมีคาใชจายในการขายและบริหารอยูประมาณ 3-5% 
     และถาหากบริษัทฯ จะทําโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มแลว คาใชจายในการขายและบริหาร 
     จะแตกตางจากบานในแนวราบหรือไม  
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กรรมการบรษิัทฯ : ในแตละบริษัทจะมีการแยกประเภทคาใชจายในการขายและบริหารแตกตางกัน คิดวาบริษัทที่ 
    ทานผูถือหุนไดยกตัวอยางมาอาจจะมีการบันทึกรายการไมครบทุกประเภทตามที่บริษัทฯ ได 
   แสดงไว ซึง่ทางบริษัทฯ เองกไ็ดมีการเปรียบเทียบคาเฉล่ียกับบริษัทที่ทําธุรกิจในดานอสังหาฯ 
   เชนกัน สําหรบัคาใชจายในการขายและบริหารของบานในแนวราบและคอนโดมิเนียมโดย 
   ภาพรวมแลวจะไมสูงขึ้น แตประมาณการ Gross Profit การทําคอนโดมิเนียมจะนอยกวา 
   บานแนวราบเพราะในปทีผ่านมา Gross Profit บานแนวราบของบรษิัทฯ จะมีมากกวา 
   บริษทัทัว่ไปในตลาด 
ประธานที่ประชุมฯ : สวนใหญบริษัทธุรกิจทั่วไป และบริษัทพัฒนาอสังหาฯ จะกําหนดคาสงเสริมการขาย คอื  
   คาโฆษณารวมกับเอกสารแนะนําผลิตภัณฑอยูที่ 3% ดังน้ันบริษทัที่ผูถอืหุนยกตัวอยาง 
   อาจจะเปนเฉพาะคาสงเสรมิการขายก็เปนได 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
 ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 341,512,437 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
หมายเหตุ ในวาระที่ 4 เปนตนไปมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเปดประชุมโดยเขาประชุม 
 เพิ่มขึ้นจํานวน 29 ราย  รวมทั้งสิ้นเปน 125 ราย จํานวนหุนรวมทั้งสิน้ 345,947,829 หุน 
 
วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 ประธานที่ประชุมไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที ่ 
1 มกราคม 2552 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2552 ใหแกผูถอืหุนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด 
สิทธิผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 โดยการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิสําหรับ ผลประกอบการ  
ป 2552 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท หักการจายเงินปนผลระหวางกาล อัตราหุนละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2552 คงเหลือจายสุทธิหุนละ 0.15 บาท จํานวนหุนทั้งหมด 860,384,157 หุน (หุนทั้งหมด 866,684,157 หุน  
หักหุนซื้อคืน 6,300,000 หุน) คิดเปนเงนิรวมทั้งสิ้น 129,057,623.55 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 
27 พฤษภาคม 2553    
 สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวน 
ตามกฏหมายแลว จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 345,947,829 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 5  พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
    และ พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษทัฯ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 การพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งในป 2552 มีกรรมการ 
ครบวาระ จํานวน 4 ท าน ได แก  
  (1) นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม  
  (2) นายสนั่น ศรีรุงโรจน  
  (3) นายศักดิ์ศร ี พฤฒิธรรมกูล  
  (4) นายเกษม ฑูรกฤษณา  
    ที่ประชุมไดพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
4 ทาน ดังนี ้
  (1) นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม  
  (2) นายสนั่น ศรีรุงโรจน  
  (3) นายศักดิ์ศร ี พฤฒิธรรมกูล  
  (4) นายเกษม ฑูรกฤษณา 
  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
 4 ทาน ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี ้
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง   
กรรมการ คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

1. นายชูเกียรติ       ต้ังมติธรรม 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

2. นายสนั่น            ศรีรุงโรจน 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

3. นายศักดิ์ศรี        พฤฒิธรรมกูล 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

4. นายเกษม          ฑูรกฤษณา 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 
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  5.1) กําหนดกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมติัแตงต้ังกรรมการผูมีอํานาจ 
        ลงนามทําการแทนบริษัทฯ ดังนี ้
    1. นายชวน  ต้ังมติธรรม  
    2. นางอัญชัน ต้ังมติธรรม  
    3. นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม  
    4. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม  
    โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ  
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ตามรายชื่อขางตน  
 ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง   
กรรมการ 

คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ
(%) 

1. นายชวน           ต้ังมติธรรม 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

2. นางอัญชัน  ต้ังมติธรรม 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

3. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

4. นางสาวชุติมา  ต้ังมติธรรม 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

   5.2) กําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทน 
          เฉพาะกรณี เพื่อการขออนญุาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท การขอโอนและรับโอน 
       สิทธิการ ใชไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท หรอืการขออนญุาตปลูกสรางอาคารหรือการขอเลขหมาย 
    ประจําบานและ การขอเชื่อมทาง การเชื่อม  ทอระบายน้ํา ดังนี ้
    1. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติกําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผดิชอบเฉพาะกรณีดังกลาว ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 318,230,309 91.99 

2. ไมเหน็ดวย - - 

3. งดออกเสียง 27,717,520 8.01 
 
   5.3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา 
    คาตอบแทนไดพิจารณามีรายละเอียดดังนี้  คือ 
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 1. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ป 2553 ปละไมเกิน 800,000 บาท 
 - ประธานฯ     15,000 บาทตอครั้ง 
 - กรรมการคนละ 10,000 บาทตอครั้ง 
 2.  จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังนี้ 
 - ประธานฯ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการคนละ  10,000.-บาทตอครั้ง 
             (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
   ของผูที่มาประชุม ดังนี ้ 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 345,947,829 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - -  

        3. เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ  ประจําป 2552 
          - อนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ รวมไมเกิน 3,600,000 บาท (เงนิสามลาน 
            หกแสนบาทถวน)  สําหรับจํานวนกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ทาน (คนละ 300,000 บาท) 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
   ของผูที่มาประชุม ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 345,947,829 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นายพจน  อศัวสันติชัย ผูสอบบัญชรีับอนญุาตเลขที่ 
4891 ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด หรือ นางสาวจันทรา  วองศรอีดุมพร ผูสอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4996 
ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับงวดบัญชีประจาํป 2553 สิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 
 สําหรับ นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทในป 2549 ถึง 
ป 2552 นับเปนระยะเวลารวม 4 ป สวน นายพจน อัศวสันติชัย ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงินของ
บริษัทฯ มากอน 
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 ผูสอบบัญชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมสีวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุน
รายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาว และเปนผูสอบบัญชีของบรษัิทยอยของบรษัิทดวย 
 สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2553 ที่ประชุมอนุมัติคาบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินและ 
งบการเงินรวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 970,000.-บาท (เงินเกาแสนเจ็ดหมืน่บาทถวน) 
ซึ่งคาสอบบัญชีป 2552 เทากับ 925,000.-บาท เพิ่มขึ้น 45,000 บาท คดิเปนอัตรารอยละ 4.86  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 345,947,829 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 7  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมทีอ่อกตามวาระ และ

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พนวาระกลับเขาดํารง 
ตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 3 ทาน ดังนี ้
  1. นายเกษม        ฑรูกฤษณา           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. ดร.ปง คุณะวัฒนสถิตย กรรมการตรวจสอบ  
 3. นายอนนัต อหันทริก กรรมการตรวจสอบ 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อขางตน ดวยการลงคะแนนเปน 
 รายบุคคล ตามลําดับดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  กรรมการ 
คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

 1. นายเกษม        ฑูรกฤษณา 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

 2. ดร.ปง         คุณะวัฒนสถิตย  318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

 3. นายอนันต       อหันทริก 318,230,309 91.99 - - 27,717,520 8.01 

   และพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2553 ไมเกิน 250,000.-บาท  
(เงินสองแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดการประชุมฯ 6 ครัง้ตอป มีรายละเอียดดังนี้  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.-บาทตอครั้ง 
 (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม) 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม :  
  

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 318,230,309 91.99 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 27,717,520 8.01 

 
วาระที ่8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : บริษัทฯ มโีครงการที่จะนําเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาชวยในการผลิต เพื่อใหงาน 
   เสร็จรวดเร็วขึน้ และประหยัดตนทุนบางหรอืไม 
ประธานที่ประชุมฯ : เรื่องนี้บริษัทฯ ไดมีการศึกษารายละเอียดแลว แตเนื่องจากการกอสรางในประเทศไทยนิยม 
   ใชแบบดั้งเดิม การที่จะใชชิ้นสวนสําเร็จรูปมาประกอบ ยังมผีูบริโภคกลุมหนึ่งมีความเห็นวา 
   หากจะมีการเปลี่ยนแปลงหรอืตอเติมจะทําไดยาก และจะเกิดปญหาบริเวณรอยตอ เชน  
   ความประณีตในการเก็บงาน ปญหาน้ํารั่วซมึ เปนตน ประกอบกับรูปแบบการกอสรางภายนอก 
   ที่มีความแตกตางกันไปก็จะมีผลทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นดวย แตบรษัิทฯ ก็ไดมีการ 
   พัฒนาและปรบัปรุงขั้นตอนในการทํางานโดยมีการใชแบบเหล็ก และวัสดุมวลเบาเพื่อจะได 
   ประหยัดเวลาใหการทํางานเสร็จเร็วขึน้ 
ผูถือหุน : บริษัทฯ มีขอพพิาททางกฎหมายอยางมีนัยสําคัญหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ : ไมมี  
ผูถือหุน : บริษัทฯ มโีครงการรับสรางบานบนที่ดินของลูกคาหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ : บริษัทฯ เคยมนีโยบายรับสรางบานบนที่ดินของลูกคา ซึง่ปจจุบันไมไดรับแลว เนื่องจากใน 
   ปจจุบันนี้โครงการของบริษัทฯ มีจํานวนมาก และมีนโยบายขยายธุรกิจโดยทําโครงการ 
   คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น 
   นอกจากนี้หากมีผูถือหุนทานไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอเพิม่เติมเขามาได 
   ที่ www.mk.co.th หรอืทางโทรสาร 02-2166619 
   ที่ประชุมผูถือหุน ไมมีเรือ่งอืน่ใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่
เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติ จึงไมไดมีการลงมติแตอยางใด 
   มีผูถือหุนที่มอบฉันทะไดแสดงความประสงคลงคะแนนเสยีงไมเหน็ดวยจํานวน 914,500 หุน และ 
งดออกเสียงจํานวน 800,000 หุน ในกรณีที่จะมีการเสนอเรือ่งใหมเพิ่มเติมใหพิจารณาลงมติในวาระนี้  
   ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน และกลาวปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ต้ังมติธรรม ) 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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