
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2555 

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง 

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชมุรวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน 138 ราย แบงเปน ผูถือหุนเขา 
รวมประชุมดวยตนเองจํานวน 85 ราย ผูถือหุนที่มอบฉันทะจํานวน  53 ราย นับเปนจาํนวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 
เทากับ 314,454,061 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 36.28 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
จํานวนทั้งสิ้น 866,684,157 หุน ถือวาจํานวนราย จํานวนหุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
มีกรรมการ และผูบริหารเขารวมประชุมมีรายนามดังตอไปนี้  
 1. นายชวน   ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายสนั่น   ศรีรุงโรจน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
 3. นางอัญชนั  ต้ังมติธรรม       กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 4. นายอนันต  อหันทริก กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณา 
       คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายศักดิ์ศรี  พฤฒิธรรมกูล กรรมการ และผูชํานาญการฯ  
 6. นายณัฐพสธร  นนทจิตต กรรมการ, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหาร และ 
       เลขานุการบรษัิท 
 7. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 8. นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล กรรมการ, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนา 
       ธุรกิจ-นิติกรรม และกรรมการสรรหา 
 9. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม กรรมการ, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชี-การเงิน 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 10. นายเกษม   ฑูรกฤษณา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 11.  นายปรีดิ์   บุรณศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัทฯ ผูที่ไมไดเขารวมประชุม ดังนี ้
 1. ดร.ปง    คุณะวัฒนสถิตย กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา 
 ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน เขารวมประชุมจํานวน 11 คน ไมเขารวมประชุมจํานวน 1 คน 
เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ 
 ผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม และบริษัทฯ ไดแจงชื่อเปนผูทําหนาที่เปนคนกลาง และเปนผูทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการนับคะแนน ไดแก นางสาวโชติกา โยควิบูล   ผูสอบบญัชรีบัอนุญาต จาก บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี 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 และนาํคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสยีงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียง 
ที่ลงคะแนนเสยีงเห็นดวยในวาระนั้นๆ ทัง้นี้หากคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ  
ใหถือวาที่ประชุมใหความเหน็ชอบ หรืออนมุัติในวาระนั้นๆ  
 ทั้งนี้กอนลงมตใินแตละวาระ บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดซักถาม หรือแสดงความเห็น 
ในประเด็นที่เกีย่วของกับวาระนั้นๆ โดยขอใหผูถอืหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็นกรุณาแจงชื่อ-นามสกุล 
ใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 
 ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาเพื่อขอเชญิผูถอืหุนเสนอระเบยีบ 
วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ลวงหนาแลวนั้น แตไมมีผูถอืหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
ดังกลาว 
 การประชมุครั้งนี้มีนายชวน  ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชมุ และนายณัฐพสธร  นนทจิตต 
กรรมการเปนเลขานุการที่ประชุม  
 เมื่อครบองคประชุมตามกฎหมายแลว ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวเปดการประชุมโดยเริม่พิจารณาตาม 
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้:- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2554 เมือ่วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 
 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อ 
วันพุธที่ 27เมษายน 2554 ใหกับผูถอืหุนทกุทานพรอมกบัหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวในเว็บไซดแลว 
ดังนั้นจึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554  

ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 

 
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 314,454,061 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2554 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือรายงานประจําป 2554 ใหผูถอืหุนทุกทาน 
ทราบลวงหนาแลว และไดรายงานสรุปขอมลูที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติมในที่ประชุม 
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ตามที่ไดแจงในที่ประชุมผูถอืหุนป 2554 วามีแผนจะดําเนนิการสราง Community Mall 
   ในทําเลดานตะวันตกซึ่งเปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบเรื่องน้าํทวม จึงอยากทราบวาบริษัทฯ 
   ไดดําเนินการไปถึงขึ้นตอนใด มีมาตรการในการปองกันน้ําทวมอยางไร และมีแนวโนมที ่
   จะทําโครงการในทําเลดานตะวันออกที่น้ําไมทวมบางหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ : - แผนงานเรือ่งการสราง Community Mall ไดใหบริษัทที่มีความชํานาญในดานนี้ออกแบบ 
     ใกลจะเสร็จแลว คาดวาจะเริ่มงานกอสรางไดภายในปนี้ 
   - สาํหรับโครงการที่จะเปดใหมในปนี้ที่อยูในทําเลดานตะวันออก ไดแก ทําเลถนนวิภาวดี, 
     ทําเลถนนรามอินทรา และยังมีที่ดินที่อยูในขั้นตอนการเตรียมการซึ่งอยูในเขตตัวเมืองอีก 
ผูถือหุน : - ป 2554 บริษัทฯ ต้ังเปาการขายไว 3,000 ลานบาท แตทําไดจริงประมาณ 1,700 ลานบาท 
     จึงอยากทราบวานอกจากปญหาเรื่องน้ําทวมแลวยังมีปจจัยอื่นๆ อีกหรอืไมที่ทําใหผล 
     ประกอบการลดลงไปมาก และไดต้ังเปาการขายสําหรับป 2555 ไวเทาใด 
   - ความเสียหายที่เกิดจากเรื่องน้ําทวมมีมูลคาเทาใด และสามารถนําไปเคลมประกันไดหรอืไม 
กรรมการบรษิัทฯ : - ขอชีแ้จงเรือ่งผลประกอบการในป 2554 ทีล่ดลง เนื่องจากเกิดปญหาน้ําทวมใหญชวงปลายป 
     และไดสงผลกระทบกับแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้  
     1. เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีสินคาใหมเพิ่มขึ้นคอื คอนโดมิเนียม ซึ่งไมสามารถรบัรู 
         รายไดไดภายในปนี้ และเพื่อไมใหรายไดของป 2554 แตกตางจากปที่ผานมามากนัก 
         จึงไดมีแผนรองรับไวคอื การสรางบานพรอมขายในโครงการตางๆ มีทั้งบานเดี่ยวและ 
         ทาวนเฮาส ซึ่งไดเริ่มงานกอสรางชวงกลางป และวางแผนวาจะเปดขายในไตรมาสที่ 4  
     2. โครงการใหมที่วางแผนจะเปดในชวงปลายปไดเลื่อนออกไป 
     3. บานที่ขายไปแลวและอยูระหวางงานกอสรางเพื่อเตรียมสงมอบภายในไตรมาสที่ 4  
     ในไตรมาสที่ 3 กอนเกิดเหตุการณน้ําทวม ทางบรษัิทฯ ไดมีการปรับลดเปาการขายเปน 
     การภายในจาก 3,000 ลานบาท คงเหลือประมาณ 2,700-2,800 ลานบาท  
   - ป 2555 ต้ังเปาการขายไว 3,000 ลานบาท ซึ่งจะเกิดจากยอดขายที่รอรับรูรายได ของ 
      ป 2554 กวา 1,200 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดที่แนนอน รวมกับยอดขายที่จะเกิดขึ้นใหม 
      อีกประมาณ 1,800 ลานบาท  
   - ความเสียหายที่เกิดจากปญหาน้ําทวมรวมทั้งคาใชจายในเรื่องของการปองกัน และการฟนฟ ู
     มีมูลคากวา 7 ลานบาท ซึง่ไดบันทึกเปนคาใชจายในงบการเงินประจําป 2554 ประมาณ 
     6 ลานบาท สวนที่เหลือจะบนัทึกบัญชีป 2555 สําหรับเรือ่งการประกันภัยบริษัทฯ ไดทํา 
     ประกนัภัยเฉพาะตัวอาคารสโมสรสนามกอลฟชวนชืน่ ซึง่มูลคาที่เคลมประกันภัยได 
     ประมาณกวา 2 ลานบาท  
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ผูถือหุน : ขอทราบความคืบหนาเรือ่งการออกหุนกูเพือ่นําไปลงทุนซือ้ที่ดิน 
กรรมการบรษิัทฯ : บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินตามแผนงาน แตยังไมไดออกหุนกู เนื่องจากการออกหุนกูจะตองให 
   สอดคลองกับการดําเนินโครงการ ประกอบกับทาง กลต. ไดผานมติมีกฎเกณฑใหมให 
   ผูออกหุนกูสามารถเสนอขายทั้งหมดในครัง้เดียว หรอืทยอยออกหลายครั้งก็ได โดยมีผล 
   บังคับใชต้ังแตกลางป 2555 เปนตนไป บริษัทฯ จึงไดชะลอไว 
 ผูถือหุน : การลงทุนทําโครงการของบรษัิทฯ นอกจากจะอยูในทําเลกรุงเทพฯ และปริมณฑลแลวม ี
   แผนที่จะขยายโครงการไปในตางจังหวัดบางหรอืไม  และนอกจากรายไดหลักที่มาจาก 
   การขายแลว บริษัทฯ มแีผนการดําเนินงานเพื่อสรางรายไดอื่นๆ อีกหรือไม หากเกิดปญหา 
   เชน เรื่องน้ําทวม แลวจะไมกระทบตอผลประกอบการทําใหลดลงมากดังเชนที่เกิดขึ้น 
ประธานที่ประชุมฯ : - เนื่องจากกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ยังเปนศูนยกลางของเศรษฐกิจและการศึกษา ประชาชน 
     ที่อาศัยจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นมากกวาทําเลอื่นๆ จงึยังมีกําลังซื้ออยู และบริษัทฯ ก็มนีโยบาย 
     ที่จะขยายโครงการไปในตางจังหวัดเชนกนัซึ่งไดมีการพจิารณาหาทําเลที่เหมาะสมอยู 
   - ปจจุบันนีน้อกจากรายไดจากการขายแลว บริษัทฯ มรีายไดจากคาเชาตางๆ เชน คาเชา 
     สํานักงานและศูนยกีฬาตางๆ , คาเชาที่เกดิจากกิจการสนามกอลฟ และคากรีนฟ เปนตน 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 314,454,061 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2554 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชรีับอนญุาตแลว 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2554 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรีับอนญุาตและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และ
กรรมการผูที่เกี่ยวของไดมีการรายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถอืหุนไดรบัทราบเพิ่มเติม  
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : เนื่องจากในป 2554 ไดรับผลกระทบเรื่องน้ําทวมคอนขางมาก แตทําไมผลประกอบการ 
   ของบริษัทฯ ออกมาดีกวาที่คาดการณไว 
กรรมการบรษิัทฯ : เนื่องจากบริษัทฯ สามารถควบคุมในเรื่องผลกระทบจากน้ําทวมไวได ซึ่งมีคาใชจายประมาณ 
   7 ลานบาท โครงการที่ไดรับผลกระทบหนกัจริงๆ คือ โครงการในโซนปทุมธานีเทานั้น สวน 
   โครงการอื่นๆ สามารถปองกันไวได จึงทําใหความเสียหายไมสูงมากนัก ผลกําไรจึงไมตกต่ํา 
   ลงมามาก  
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2554สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 314,454,061 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
 
วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 ประธานที่ประชุมไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2554 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที ่ 
1 มกราคม 2554 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2554 ใหแกผูถอืหุนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด 
สิทธิผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 โดยการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิสําหรับ ผลประกอบการ  
ป 2554 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท หักการจายเงินปนผลระหวางกาล อัตราหุนละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2554 คงเหลือจายสุทธิหุนละ 0.08 บาท จํานวนหุนทั้งหมด 860,384,157 หุน (หุนทั้งหมด 866,684,157 หุน  
หักหุนซื้อคืน 6,300,000 หุน) คิดเปนเงนิรวมทั้งสิ้น 68,830,732.56 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 
24 พฤษภาคม 2555 
 สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวน 
ตามกฏหมายแลว จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม 
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : บริษัทฯ มนีโยบายการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 30 ขึน้ไป ปนี้มีกําไร 0.27 บาท  
   ประกอบกับราคาหุนก็ตกลงมาโดยตลอดจึงเสนอใหจายเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นและ 
   สม่ําเสมอ เพราะกําไรสะสมของบริษัทฯ มีมลูคามาก 
ผูถือหุน : ขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหเก็บรักษาเงินสวนหนึง่ 
   เพื่อเปนทุนหมนุเวียนในบริษัทฯ เพราะการที่บริษัทฯ นําเงินนีไ้ปลงทุน และสรางผลกําไรคนื 
   ตอบแทนกลับมายอมจะมากกวาการจายเงินปนผลคนืใหแกผูถอืหุน หากผูถือหุนนําไปลง 
   ทุนเองอาจจะเปนประเภทเงินฝากผลตอบแทนที่จะไดรับก็ประมาณ 3% เทานั้น 
กรรมการบรษิัทฯ : - เรื่องการจายเงินปนผลผูถือหุนจะมีความคดิเห็นที่หลากหลาย ผูถือหุนบางรายก็ไมเห็นดวย 
     กับการจายเงนิปนผลในอัตราที่สูงมาก เพราะเห็นวาบริษัทฯ ควรจะนําไปใชเปนทุนหมนุเวียน 
     ในการดําเนนิงาน หากบรษัิทฯ ขาดสภาพคลองก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานไปดวย 
   - สวนเรื่องการจายเงินปนผลมาตรฐานโดยทั่วไปอางอิงจากผลประกอบการ หรือกําไรสทุธิใน 
     ปนัน้ๆ เปนหลัก ซึ่งในปนี้กไ็ดพิจารณาปรับสัดสวนการจายเงินปนผลขึน้มาจากป 2553 ที ่
     จายในอัตรารอยละ 40.09 ของกําไรตอหุน ป 2554 ปรับขึน้มาจายในอัตรารอยละ 66.18  
     ของกําไรตอหุน ซึ่งบริษัทฯ ก็ไดพยายามที่จะหาสมดุลที่เหมาะสมในเรื่องการจายเงินปนผล 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 309,164,161 98.32 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 5,289,900 1.68 

 
วาระที่ 5  พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
    และ พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษทัฯ และกําหนดคาตอบแทน 
    กรรมการ  
 การพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งในป 2554 มีกรรมการ 
ครบวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก  
 (1) นายชวน ต้ังมติธรรม 
 (2) นางอัญชัน ต้ังมติธรรม 
 (3) นายณัฐพสธร  นนทจิตต 
 (4) นางนิจมาลย นาคไพโรจน 
    ที่ประชุมไดพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
3 ทาน ดังนี ้
 (1) นายชวน ต้ังมติธรรม 
 (2) นางอัญชัน ต้ังมติธรรม 
 (3) นายณัฐพสธร  นนทจิตต 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
 3 ทาน ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี ้
 

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

 1. นายชวน           ต้ังมติธรรม   314,448,661 99.998 - - 5,400 0.002 

 2. นางอัญชัน  ต้ังมติธรรม    314,448,661 99.998 - - 5,400 0.002 

 3. นายณัฐพสธร  นนทจิตต 314,448,661 99.998 - - 5,400 0.002 
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 นอกจากนี้ไดมมีติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม 1 ทานเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกตามวาระ ดังนี ้
    (1) นายปรีดิ์    บุรณศิริ    
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมตามรายชื่อขางตนเปนกรรมการของบริษัทแทนกรรมการ 
 ที่ครบวาระ ดวยการลงคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

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

1. นายปรีดิ์      บุรณศิริ 314,448,661 99.998 - - 5,400 0.002 

 
  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 314,448,661 99.998 - - 5,400 0.002 

2. นางอัญชัน  ต้ังมติธรรม 314,448,661 99.998 - - 5,400 0.002 

3. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 314,448,661 99.998 - - 5,400 0.002 

4. นางสาวชุติมา  ต้ังมติธรรม 314,448,661 99.998 - - 5,400 0.002 
 
   5.2) กําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทน 
          เฉพาะกรณี เพื่อการขออนญุาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท การขอโอนและรับโอน 
       สิทธิการ ใชไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท หรอืการขออนญุาตปลูกสรางอาคารหรือการขอเลขหมาย 
    ประจําบาน และการขอเชื่อมทาง การเชื่อมทอระบายน้ํา ดังนี ้
    1. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติกําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผดิชอบเฉพาะกรณีดังกลาว ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
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มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 314,448,661 99.998 

2. ไมเห็นดวย - - 
3. งดออกเสียง 5,400 0.002 

 
   5.3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา 
    คาตอบแทนไดพิจารณามีรายละเอียดดังนี้  คือ 
 1. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ป 2555 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 ของ 
   ผูที่มาประชุม ดังนี ้ 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 314,448,661 99.998 

2. ไมเห็นดวย - - 
3. งดออกเสียง 5,400 0.002 

 
        3. เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ  ประจําป 2554 
         - อนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ รวมไมเกิน 1,560,000 บาท (หนึ่งลานหาแสน 
           หกหมื่นบาทถวน) ตอคณะกรรมการรวม  12 ทาน (คนละ 130,000 บาท) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
   ของผูที่มาประชุม ดังนี ้
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 314,448,661 99.998 

2. ไมเห็นดวย - - 
3. งดออกเสียง 5,400 0.002 
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วาระที่ 6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง ผูสอบบญัชปีระจําป 2555 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้  
                              ชื่อ                 เลขที่รับอนุญาต  สํานักงาน 

      นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท               4098     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 หรือ นายวิเชียร          ธรรมตระกูล          3183     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท จะลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ ในป 2555 เปน 
ปที่ 2 นายวิเชียร ธรรมตระกลู ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทยอยมากอน 
 ผูสอบบัญชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมสีวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุน 
รายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาวและเปนผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัทดวย 
 สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2555 ที่ประชุมอนุมัติคาบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินและงบการเงิน
รวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,190,000 บาท (เงินหนึง่ลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) 
ซึ่งเปนอัตราเดียวกับคาสอบบัญชีรวมประจําป 2554 โดยมรีายละเอียดดังนี ้

- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 314,454,061 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 7  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมทีอ่อกตามวาระและพิจารณา 
  กําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมที่พนวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี ้
 1. นายเกษม ฑูรกฤษณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายอนนัต อหันทริก   กรรมการตรวจสอบ  
 3. นายปรีดิ์  บุรณศิริ   กรรมการตรวจสอบ 
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คาสอบบัญช ี ป 2554 (บาท) ป 2555 (บาท) 

งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส 585,000.- 585,000.- 
งบประจําป 605,000.- 605,000.- 
คาบริการอื่นๆ - - 

รวม 1,190,000.- 1,190,000.- 



- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อขางตน ดวยการลงคะแนนเปน 
 รายบุคคล ตามลําดับดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  กรรมการ 

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

 1. นายเกษม        ฑูรกฤษณา 314,454,061 100 - - - - 

 2. นายอนันต อหันทริก 314,454,061 100 - - - - 

 3. นายปรีดิ์  บุรณศิริ 314,454,061 100 - - - - 

   และพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555 ไมเกิน 250,000.-บาท  
(เงินสองแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดการประชุมฯ 6 ครัง้ตอป มีรายละเอียดดังนี้  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.-บาทตอครั้ง 
 (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
% ของจํานวนหุน 

ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดวย 314,454,061 100 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ไดเขาชมโครงการชวนชื่นจรญัฯ 3 เห็นวาซอยทางเขาแคบและอยูในทําเลที่มีปญหาเรื่อง 
   น้ําทวม จะสงผลกระทบตอยอดขายของโครงการหรือไม  
กรรมการบรษิัทฯ : - ทําเลจรัญฯ ซอย 3 เปนชุมชนดั้งเดิมที่มีความหนาแนนมาก ซึ่งเปนชุมชนที่เกาแก 
     จุดเดนของโครงการคอื อยูติดกับคลองบางหลวง ซึ่งเปนคลองอนุรักษ และโครงการตัง้อยู 
     ในเขตของประตูระบายน้ํา ซึ่งกั้นน้ําไวแลวเบื้องตน  
   - สําหรับมาตรการและแนวทางในการปองกันน้ําทวมในโครงการทั่วไป และการเลือกสรรหา 
     ทําเลที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหมจะพิจารณาเลือกทําเลที่น้ําไมทวมกอน และการยกระดับ 
     การถมดินใหสูงพนระดับน้ําทวม รวมถึงการจัดเตรียมและพัฒนาเรื่องระบบระบายน้ํา เปนตน 
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ผูถือหุน : ตุนทุนคาแรงทีเ่พิ่มขึ้นจะสงผลกระทบตอตนทุนคากอสรางและกําไรเบื้องตนหรอืไมและ 
   บริษัทฯ มีวิธีการควบคุมตนทนุคากอสรางอยางไรเพื่อไมใหกระทบตอกําไรของบริษัทฯ  
ประธานที่ประชุมฯ : คาแรงโดยทั่วไปจะอยูประมาณ 30% ของตนทุน ถือวายังนอยกวาคาวัสดุกอสรางและ 
   คาใชจายอื่นๆ และรัฐบาลไดมีมาตรการปรับลดภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
   ของภาคเอกชน โดยปรับลดการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลของกําไรสุทธิจากปจจุบันที่เก็บ 30%  
   เหลือ 23% ในรอบบัญชีป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 และตั้งแตป 2556 เปนตนไป 
   ปรับลดลงอีกเหลือ 20% ประกอบกับในธุรกจิอสังหาริมทรพัยมีแนวโนมจะปรับราคาเพิ่มขึ้น 
   ในอัตราของสวนตางที่เกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะไมกระทบกับ Margin ของบริษัทฯ  
ผูถือหุน : หุนซื้อคนืจํานวน 6.3 ลานหุน บริษัทฯ มแีผนจะดําเนินการอยางไร  
กรรมการบรษิัทฯ : เนื่องจากในปจจุบันนี้บริษัทฯ ยังไมมีความจําเปนที่จะตองใชกระแสเงนิสดจากการขายหุน 
   ซื้อคนื เพือ่นํามาใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
   เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
ผูถือหุน : บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะจัดใหมีทีมงานที่เขามาดูแล และบริหาร โครงการคอนโดมิเนียมภายหลัง 
   การสงมอบบางหรือไม หากลูกคาตองการฝากขาย หรือใหเชา เนื่องจากในชวงแรกสภาพ 
   โครงการก็จะดูดี เพราะเจาของโครงการดูแลและบริหารเองเพราะมีผลในเรื่องของการขาย แต 
   เมื่อขายหมดแลวก็ใหดูแลกันเองสภาพโครงการก็จะทรุดโทรมลง หากโครงการจัดใหมีทีมงาน 
   เขามาดูแลและบริหารต้ังแตแรกก็นาจะเปนจุดขายไดอีกทางหนึ่ง 
กรรมการบรษิัทฯ : ปจจุบันนี้บริษัทฯ ไดเริ่มคัดสรรบริษัทภายนอกที่จะเขามาดูแลแลว โดยจะพิจารณาบริษัทที่มี 
    ประวัติการทํางานที่ดีกอน  
ผูถือหุน : ขอขอบคุณและใหกําลังใจแกคณะกรรมการที่ใหผลตอบแทนที่ดีกับผูถือหุน และคิดวาไมใช 
   หนาที่ของกรรมการที่จะทําใหราคาหุนเปนไปในทิศทางใด และขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
   โครงการที่ดําเนินการอยูเพื่อรอขาย และที่ดินที่ซื้อเพิ่มในปนี้มีมูลคาเทาใด 
กรรมการบรษิัทฯ : มูลคาโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบันสวนที่เหลือขายมีมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาท 
   สวนงบประมาณในการซื้อทีด่ินในปนี้เทากับ 800-1,000 ลานบาท ใชไปแลว 400 ลานบาท 
   และมีที่ดินที่กําลังพิจารณาอยูอีกประมาณ 400 ลานบาท  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิจากทีก่ลาวมา   
    ที่ประชุมผูถือหุน ไมมีเรือ่งอืน่ใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่
เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติจึงไมไดมีการลงมติแตอยางใด 
    มีผูถือหุนที่มอบฉันทะไดแสดงความประสงคลงคะแนนเสยีงไมเหน็ดวยจํานวน 54,881,944 หุน 
และงดออกเสียงจํานวน 71,592 หุน ในกรณีที่จะมีการเสนอเรือ่งใหมเพิม่เติมใหพิจารณาลงมติในวาระนี้  
    ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน หากมผีูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเขามาไดที่ www.mk.co.th หรือทางโทรสาร 02-2166619 และกลาวปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ต้ังมติธรรม ) 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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